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گزارش «ایران» از دو رویکرد و هدفگذاری محور ی برنامه سیدعباس صالحی ،گزینه پیشنهادی وزارت ارشاد

سینما
خدابخش مالمیر

سید حسن خمینی در دیدار با دست اندرکاران
جشنوارهفیلمسبز:

محیطزیست از دردهای بزرگ
جامعه است

جایزه<لوکارنو> برای فیلمبردار
فیلم جدید فرهادی

«خــوزه لوئیــس آلکائینه» ،فیلمبــردار مطرح اســپانیایی
جایزه دستاورد فنی جشنواره فیلم لوکارنو را دریافت کرد.
این کارگردان ۷۹ساله و اسپانیایی که برای فیلمبرداری آثار
«پدرو آلمادوار» چون «زنان در آستانه فروپاشی عصبی»،
«خیلــی هیجــانزدهام»« ،وولور»« ،تربیت بد»« ،پوســتی
کــه در آن زندگــی میکنیــم»« ،منو ببنــد!» و «همینگونه
بمان» شناخته شده است ،جایزه دستاورد ویژه هفتادمین جشنواره فیلم لوکارنو
را به پاس موفقیت و پیشرفت فنی در سینما از آن خود کرد .هفتادمین جشنواره
بینالمللــی فیلــم لوکارنو از تاریــخ دوم تا دوازدهم آگوســت (۱۱تا  ۲۱مــرداد) در
شــهر لوکارنوی کشــور ســوئیس برگزار شد و امســال «الیور آســایاس» کارگردان و
فیلمنامهنویس فرانسوی در رأس هیأت داوران قرار داشت.

بازگشایی نهادهای صنفی ،مشارکت اصحاب فرهنگ در سیاستگذاریها
الهه خسروی یگانه

ســــیدعباس صالـــحی ،وزیـــــر پیشــــنهادی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در دولــت
دوازدهــم ،مدیــر بیحاشــیهای اســت .از آن
دســته کســانی که ســعی میکنند بــه متن کار
بپردازنــد و دنبال حاشــیه و جنجــال نروند .او
در زمــان تصــدی معاونــت فرهنگــی وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در دولــت یازدهم
توانســت اتفاقات خوبی را رقم بزند .بهعنوان
مثال تغییر مکان نمایشــگاه تهران و ســپردن
بخش مهمی از مسئولیتهای مربوط به این
رویداد فرهنگی به بخش خصوصی و اتحادیه
ناشــران تهران از جمله اتفاقات خوبی بود که
در معاونت او رقم خورد .گسترش کتابخوانی
بــا راهانــدازی باشــگاههای کتابخوانی حتی در
دورافتادهترین نقاط کشور ،تسریع روند صدور
مجــوز کتابهــا و ...از دیگــر اتفاقهای مثبتی
بــود کــه در زمان حضور صالحــی در معاونت
فرهنگی میتوان به آن اشاره کرد.
او حــاال برنامــه پیشــنهادی خــود را بــرای
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی اعــام کرده
اســت ،برنامــهای کــه صالحــی در آن ضمــن
تبیین وضعیت موجود حــوزه فرهنگ و هنر،
نگاهی هم به رویکردها و دستاوردهای وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در دولــت یازدهم
داشــته اســت .او در برنامــه خــود بــا اشــاره به
شرایطی که دولت یازدهم مستقر شد ،نوشته:
دولــت یازدهــم در شــرایطی مســتقر شــد که
رابطه هنرمندان ،نهادهای غیردولتی و دولت
در پایینتریــن ســطح از اعتماد قرار داشــت و
حتی بین نهادها و دستگاههای دولتی و برخی
نهادهــای حاکمیتی اختالفهای جدی وجود
داشــت .برخی تشــکلهای صنفی و فرهنگی
حوزه فرهنگ محدود شــده بودند و مشارکت
ایــن نهادهــا در امــور فرهنگی بــه پایینترین
حد خود رســیده بود .لذا ،نخستین گام دولت
یازدهــم ،بازســازی رابطــه میــان اصحــاب
فرهنگ و هنر و دولت بود.
صالحی اقدامات دولت برای اعتمادسازی
و ایجــاد رابطــه بیــن هنرمنــدان و دولــت را
کارهایی چــون تقویت نقش نهادهای صنفی
و فرهنگــی در فعالیتهــای فرهنگی و هنری
و رســانهای ،بازگشــایی نهادهــای صنفــی

روی خط خبر

مجموعه کنسرتهای «چند شب کمانچه» روزهای شنبه
 ،۲۱یکشــنبه  ۲۲و دوشــنبه  ۲۳مــرداد ماه در تــاالر رودکی
تهران میزبان دوســتداران موســیقی ایرانی اســت .در طول برپایی طرح «چند
شب» که در هر دوره به یکی از سازهای موسیقی ایرانی اختصاص دارد ،تعدادی
از هنرمندان منتخب موسیقی کشورمان با رویکرد تکنوازی بدون همراهی ساز
دیگر به اجرای برنامه میپردازند .عالقهمندان برای دریافت بلیت برنامههای
طرح «چند شب کمانچه» میتوانند به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.

اعالم راهیافتگان مرحله نهایی بخش ویژه موسیقی
دستگاهی جشنواره موسیقی جوان

اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی بخش ویژه موسیقی دستگاهی،
یازدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان اعالم شــد .بر همین
اساس و پس از اتمام داوریها ،با اعالم دبیرخانه جشنواره ،اسامی
افــراد منتخــب و راهیافتــه به مرحلــه نهایی بخش ویژه موســیقی
دستگاهی در سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به نشانی www.
 javanmusicfestival.comو همچنیــن در پایــگاه اطالعرســانی
انجمن موسیقی ایران به نشانی  www.nay.irقابل مشاهده است.

میزبانی شبکه چهار از بزرگان سینمای کالسیک فرانسه

جشــنواره فیلمهای تابســتانی شــبکه چهار در هفته جاری ،آثار برگزیدهای از
بزرگانسینمایکالسیکفرانسهرارویآنتنمیبرد.بهگزارشروابطعمومی
شبکهچهارسیما،درجشنوارهفیلمهایسینماییشبکهچهاراز 21تا 25مرداد
ماه ،آثاری از بزرگان سینمای فرانسه همچون ژان پیر ملویل و خوزه جووانی به
نمایشدرمیآید«.پولکثیف»«،دایرهسرخ»«،دومرددرشهر»«،ارتشسایه
ها» و «کاله» عناوین فیلمهای ســینمایی است که مخاطبان شبکه دانایی در
قالبجشنوارهتابستانهبهتماشایآنهاخواهندنشست.

«اکسیدان» در راه کانادا

فیلــم ســینمایی «اکســیدان» بــه نویســندگی و کارگردانــی حامــد
محمدی بزودی در ونکوور و مونترال روی پرده میرود.

تجلیل از چهار سینماگر
در یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی

نشســت رســانهای یازدهمین جشــن بزرگ منتقدان و نویســندگان سینمایی
ایــران صبــح دیــروز در کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان برگزار شــد.
جعفر گودرزی دبیر جشــن یازدهم در این نشســت گفت :در جشن امسال ما
بزرگداشــتی برای جمشــید هاشــمپور ،گوهر خیراندیش ،جمــال امید و فرید
مصطفوی برگزار خواهیم کرد .همچنین نکوداشتی برای زندهیاد علی معلم
خواهیم داشت که امیدواریم یاد خوبی از او داشته باشیم.

آغاز پیشفروش آلبوم «آبرنگ»

پیشفروشآلبومشعرودکلمه«آبرنگ»،اثریازمریمحیدرزادهآغازشد.
«آبرنگ» آلبوم تازهای با اشعار و صدای «مریم حیدرزاده» است که به تهیه
کنندگی مهدی کرد در قالب ۱۵ترانه از طریق ریتمو قابل خریداری است.

اولویتهای آقای وزیر در حوزه تجسمی

یادداشت

به گمان من کمترین وظیفه وزیر ارشــاد اعتال بخشــیدن به
فرهنگ و هنر مملکت اســت .در واقع انتظار میرود ایشان
بســتری فراهم کنند که امکان کار ،معیشــت ،آبــرو و زمینه
برای بروز خالقیت هنرمندان مهیا شود چون ما همه برای
کشــورمان کار میکنیــم و آرزویی جز اعتالی ســرزمین خود
غالمرضا نامی
نداریم .اما در زمینه هنرهای تجســمی به گمانم آقای وزیر
نقاش
نــکات مهمــی را باید در اولویــت قرار دهــد .در وهله اول به
کلکسیونها برای خرید و فروش آثار هنری کمک کند .از سوی دیگر باید موزه هنرهای
معاصر را که مکانی مطرح برای هنرهای تجسمی و در واقع آبروی کشور است ،احیا
کند چون تقریباً درحال فروپاشــی اســت و هر چه زودتر بودجهای در اختیار این موزه
قرار دهد که ســاختمان آن احیا شود .آرشــیو موزه هم در حال از بین رفتن است ،آن
هــم در حالــی که ســرمایه ملی اســت و باید هر چــه زودتر به وضعیت آن رســیدگی
شــود .انتظار دیگر این اســت که کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند .سالهاست
کــه بیینالها برگزار نمیشــود آن هــم در حالی که این بیینالهــا فرصتی بود برای
کشف استعدادهای جدید .به هر حال امیدوارم جناب آقای صالحی از سیاسی کاری
بپرهیزند و تالش خود را در راستای اعتالی فرهنگ و هنر این سرزمین به کار ببرند.

فرهنگــی اشــاره شــده و در ســاحت کنشــی،
برقــراری موازنــه میــان کنشــگران تحــوالت

فرهنگی مورد اشــاره گرفته اســت .در توضیح
ساحت روشی نیز فرآیند کشف مسأله ،تدبیر و

راهبری کاربست ابزارهای حل مسأله و پایش
تحوالت فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است.
بر این اساس او نظام اهداف و عرصههای
اعمــال حاکمیــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی را «صیانــت و تعالی هویت و ســبک
زندگــی اســامی ایرانی»« ،حمایــت و تقویت
آفرینشهــای فرهنگــی و هنــری» و «ارائــه
نقــش پیشــتاز و الهــام آفرین فرهنگــی ایران
در منطقــه و جهان» عنوان کــرده و در تعیین
و تدویــن اصــول و رویکردهــا منابعــی چــون
قانون اساســی ،مواضع ،دیدگاهها و وعدههای
فرهنگــی و هنــری حســن روحانــی رئیــس
جمهوری ،چشــمانداز  20ســاله کشــور ،ســند
مهندســی فرهنگــی و برنامــه ششــم توســعه
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی مورد
استفاده قرار داده است.
صالحــی در برنامــه خود عنوان کــرده که
انتظــار میرود بــا اجــرای ایــن برنامه نقش
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نظــام
سیاســتگذاری و راهبــری فعالیتهــای
فرهنگــی و هنــری کشــور ارتقــا یابــد و بــا
حمایتهــای دولــت و مجلــس شــورای
اســامی و بــا مشــارکت اصحــاب فرهنــگ و
هنــر بتوان بــه اهدافی چــون اقبال بــه تولید
و مصــرف آثــار ،کاالهــا و خدمــات فرهنگــی
متناســب با هویت و ســبک زندگی اســامی
ایرانــی و جلوگیری از گســترش شــکافهای
اجتماعی ،افزایش ســرمایه گــذاری ،تولید و
مصرف آثار ،کاالها و خدمات فرهنگی ،رونق
توگوی همگانی ،مســتمر و سازنده برای
گف 
اعتالی اندیشه ،فرهنگ و هنر و حل و فصل
مشکالت این حوزهها ،مشارکت فعال بخش
خصوصــی در سیاســتگذاری ،برنامهریزی و
فعالیتهای فرهنگی ،شــفافیت ،سالمت و
عدالــت در توزیع یارانههــای بخش فرهنگ
و هنــر و رســانه و حضــور مؤثــر در مبــادالت
فرهنگــی جهــان اســام و افزایش ســهم در
بازارهــای فرهنگــی منطقــهای و بینالمللی
دست یافت.
حــاال باید منتظر ماند و دید که برنامههای
ســیدعباس صالحــی ،میتوانــد رأی اعتمــاد
نماینــدگان مجلــس را جلــب کنــد یــا نــه.
برنامههایی که سرنوشت فرهنگ و هنر را طی
چهار سال آینده رقم خواهد زد.

يک فيلم ترسناک تازه« ،دانکرک» را پايين کشيد

نمايش  400ميليون دالري «گرگ جنگاور» در چين
وصال روحاني

آغاز کنسرتهای «چند شب کمانچه»
در تاالر رودکی

تعطیــل شــده و تقویــت نهادهــای موجــود،
مشارکت هنرمندان و ســینماگران و اهل قلم
و اصحــاب فرهنگ و هنر در سیاســتگذاریها
و برنامهریزیهــای دولتــی و واگذاری بخشــی
از امــور فرهنگی و هنری به نهادهای صنفی و
فرهنگی دانسته است.
او همچنیــن برخــی دیگــر از اقدامــات
دولــت یازدهــم را مــواردی چــون گســترش
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری و رســانهای
در اســتانها ،تقویــت اقتصاد فرهنــگ و هنر،
انتشــار حمایتهــا و یارانههــای مطبوعــات
و خریــد کتــاب و هزینههای نمایشــگاه هــا،...
کاهش ممیزیهای سلیقهای ،تکریم اصحاب
فرهنــگ و هنــر و توجــه بــه مناطق محــروم و
روستاها عنوان کرده است.
وی در تبییــن مبانــی نظــری برنامــه خــود
تصویری از فرهنــگ در برنامه دولت یازدهم
ارائه داده اســت که از این قرار اســت :فرهنگ
به مثابه سبک و سلوک همزیستی اجتماعی،
روح تمدنهای بشــری محســوب میشود که
اگرچــه ریشــه در میــراث گذشــته دارد اما نمو
و تعالــی آن در نقــاط تالقــی خالقیتهــای
زیباشناســانه و مناســبات افــراد و گروههــای
انســانی ،صــورت پذیرفته و عامل پیشــران در
پیشرفت و توسعه جوامع است.
صالحی عوامل دخیل در تغییر و تحوالت
فرهنگ را چنین عنوان کرده :تغییر و تحوالت
فرهنــگ با چنان گســتره مفهومــی و با لحاظ
حرکت پرشــتاب تحوالت اجتماعی در گستره
ملی ،منطقــهای و جهانی را باید متأثر از ســه
گــروه عمــده کنشــگران دانســت کــه عبارتنــد
از :کنشــگران حاکمیتــی ،کنشــگران مردمــی
(عمومی و نخبگان) و کنشگران جهانی .البته
عوامــل مهم دیگری مانند ،فناوری و شــرایط
جغرافیایــی را هــم نمیتــوان در تحــوالت
فرهنگی نادیده انگاشت.
او همچنیــن سیاســتگذاری فرهنگــی را
رسالت حاکمیت در تحوالت فرهنگ دانسته
و آن را «بــه مثابــه فعــل حقوقــی مداخلــه
حاکمیتی در تحوالت فرهنگی کشــور» ،از ســه
ســاحت حائز اهمیت دانســته اســت؛ ساحت
ارزشــی ،ســاحت کنشــی و ساحت روشــی .در
توضیح ســاحت ارزشــی به صیانــت از هویت
و ارزشهــای فرهنگــی در فرآینــد تحــوالت

پایگاه اطالعرسانی دولت

حجتاالســام والمسلمین ســید حســن خمینی در دیدار دســت اندرکاران
ششــمین جشــنواره بینالمللی فیلم ســبز که دیــروز در جماران برگزار شــد،
با اشــاره به وارد شــدن آســیبهای فراوان به محیط زیست کشوردر دهههای
متمادی ،اظهار کرد :اگر مشکل محیط زیست را جزو دردهای بزرگ جامعه
دانســتیم و تأیید کردیم که باید نســبت بدان حساس باشیم ،جشنواره فیلم
سبز بزرگترین ابزار فرهنگی حفاظت از محیط زیست در ایران است.
وی ،قویتریــن آثــار در این حوزه را فیلمهایی دانســت کــه قدرت تخیل و
تصور را نســبت به آینده محیط زیست باالتر ببرد و افزود :در مقابل «توهم»
که منشأ بیاخالقیها در زندگی بشر است« ،تخیل» عامل یک زندگی اخالقی
است ،چرا که به ما قدرت میدهد تا در جایگاه دیگر انسانها و موجودات قرار
گیریــم و دردهای آنان را لمس کنیم؛ در اینجاســت که هنر ،ادبیات و ســینما
جایگاهی ویژه مییابد .وی با تأکید بر اینکه تخیل شرط زندگی بهتر ،سالمتر
و با اخالقتر اســت ،به تراز باالی ســینمای ایران اشاره کرد و گفت :در جامعه
مــا فیلمهایی قویتر ظاهر شــدهاند که قدرت تخیل را باالتــر بردهاند .در این
راستا امروز باید روی نگارش فیلمنامههای قوی تالش بیشتری صورت گیرد.
یــادگار امــام در ایــن دیدار همچنیــن از زحمات دکتر معصومــه ابتکار در
سازمان حفاظت محیط زیست قدردانی کرد و با بیان اینکه خانم دکتر ابتکار
مادر محیط زیست ایران است ،افزود :ایشان حق زیادی به گردن محیطزیست
ایران دارند و ما محتاج نگاه ایشــان در این بخش بودیم .در ابتدای این دیدار
معصومه ابتکار در سخنان کوتاهی ،بر اهمیت جایگاه «خانواده» در حمایت
جامعــه از محیــط زیســت تأکید کرد و گفــت :حتمــاً در دوران مســئولیت در
معاونت زنان و خانواده ریاســت جمهوری ،موضوع محیط زیســت را دنبال
خواهیم کرد .وی همچنین شروع برنامههای کاری خود درمسئولیت جدید با
دیدار یادگار امام را به فال نیک گرفت و گفت :امیدوارم دعای خیر امام پشت
سر ما باشد .وی همچنین در خصوص جشنواره فیلم سبز گفت :این جشنواره
در دوره قبل(دوره پنجم) در ســطوح بینالمللی بخوبی درخشید که حاصل
کار عاشقانه و توام با صبر دست اندرکاران آن بوده است.
در این دیدار همچنین فرهاد توحیدی دبیر ششمین جشنواره بینالمللی
فیلم سبز گزارشی را از روند برگزاری جشنواره ارائه کرد.

آن سوی
مرز

فرهنگ و هنر
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درهفتهايکهفروشفيلمهايسينمايي
در غرب عموماً پايين بود ،فيلم جديد و
ترســناک «برج تاريک» محصول سوني
پيکچــرز با  19/5ميليون دالر سودســازي
به صــدر جدول پرفروشهاي ســينماي
امريــکاي شــمالي صعــود کــرد .از اواخر
فرورديــن به بعــد ،ايــن کمفروشترين
هفتــه ســينماي جهــان اســت و
«آدمربايي» ديگر فيلم تازه اکران شــده
در ايــن هفته از « »The Dark Towerنيز
ضعيفتر عمل کرد و با اکتفا به فروشي
 10/2ميليــون دالري تنهــا در رده پنجــم
جــدول امريــکاي شــمالي جــاي گرفت.
 12فيلم صدر جدول اين هفته مجموعاً
 111/5ميليــون دالر بيشــتر نفروختنــد و
به اين ترتيب ششــمين هفته کمفروش
سينما در طول سال ( 2017که چهار ماه و
 20روز تا پايان آن وقت داريم) به تصوير
کشــيده شــد« .برج تاريک» کــه در ميان
چنين اوضــاع تيرهاي قدري روشــنايي و
موج پولسازي ايجاد کرد ،براساس يکي
از رمانهــاي پردلهــره و خيالي اســتيفن
کينگ ســلطان ادبيات وحشــت ساخته

شده و سالها بود که بحث ساخته و ارائه
شدن آن شنيده ميشد اما تأخير عظيم
در اين امر ضرري را موجب نشده و فيلم
حاصلــه به قــدري خوب و منظوررســان
است که ســازندگان آن در هدف خود که
تبديل اين فيلم و سري کتابهاي «برج
تاريک» اســتيفن کينگ بــه يک فرانچيز
تازه سينمايي است ،مصممتر شدهاند.
بــه رغــم تنــزل در فروشــي کــه دامــان
ســينماي امريــکا را بــه طــور محسوســي
طي تابستان امســال گرفته ،شروع اکران
«برج تاريک» دومين آغاز موفق را براي
فيلمهاي پرشمار ساخته شده براساس
رمانهاي استيفن کينگ طي سالهايي
طوالني رقم زد و پيشتر فقط يک کتاب او
به نام « »1408در نســخه سينمايي سال
 2007خــود به آغاز اکراني بهتــر (و 20/6
ميليون دالري) نائل آمده بود.
ëëنوالن؛ از فروش باال تا اسکار
«دانکــرک» فيلــم جديد کريســتوفر
نــوالن کــه پيرامون جنــگ جهانــي دوم
و تقابــل ارتشهــاي آلمان و فرانســه در
منطقــه دانکــرک فرانســه و بــه تبــع آن
ترسيمکننده رويدادي واقعي است ،پس
از دو هفته پيشتازي در سينماي جهان با

پوستر فیلم<گرگ جنگاور>

اکــران «برج تاريک» بــه رده دوم جدول
درآمدســازان منطقــه امريکاي شــمالي
تنزل کــرد ولــي بــا  17/6ميليــون دالري
که در راه کســب اين رتبه به دســت آورد،
پــس از  20روز نمايــش در ايــن منطقــه
از جهــان  133/5ميليــون دالري شــد و
بــا جمــعآوري  25ميليــون دالر تــازه در
 63کشور متعلق به اروپاي غربي ،آسياي
شــرقي ،امريکاي التين ،شــمال آفريقا و
اقيانوســيه ،درآمــدش را در ايــن مناطق
هم به  180ميليون دالر بالغ ساخت تا با

ضرورت تأسیس <خانه طنز> قزوین
علیاصغــر محمدخانــی ،معــاون فرهنگــی و
بینالملل شــهر کتاب ،روز پنجشنبه  ۱۹مرداد از
مراکز و بناهای فرهنگی شــهر قزوین بازدید و با
محمدعلی حضرتی ،مدیر کل میراث فرهنگی
و اکبر اســکندرینژاد ،مدیر کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمیاستانقزویندیداروگفتوگوکرد.
محمدخانــی ضمن بازدیــد از بناها و آثــار تاریخی قزوین گفت:
با اینکه این شــهر از روزگار قدیم گذرگاه طبرستان و راه دستیابی
به دریای خزر بوده و سالهاســت که مردم تهران برای رســیدن
به اســتانهای شــمالی و غربی از قزوین عبور میکنند ولی هنوز
بسیاری از دیدنیها و آثار تاریخی این شهر برای مردم ناشناخته
اســت .وی در ادامــه تصریــح کــرد کــه قزویــن از گذشــته یکی از
پایگاههــای مهــم مســلمانان در ایــران و از شــهرهای تاریخی و
فرهنگی بوده اســت .در زمان صفویه ،شــاه طهماســب صفوی
ایــن شــهر را پایتخت خویــش قــرار داد و تــا  ۹۷۰ق .که پایتخت
به اصفهان منتقل شــد این شــهر موقعیت خــود را حفظ کرد و

پوستر فیلم <برج تاریک>

احتساب تمامي قارهها  315ميليون دالر
شــود .اين در حالي اســت که اکران فيلم
در بازارهاي بالقوه بســيار پرفروش چين
و ژاپن تازه از  14شــهريور شــروع ميشود
و ايــن به معناي ثبــت درآمدهاي جديد
و کالن بــراي نــوالن و فيلــم جديــد او در
آينده نزديک است که بختهايش براي
تصاحب جوايز امســال اســکار نيز اندک
تلقي نشده است.
ëëفيلممحبوبزناندرردهپنجم
«آدمربايــي» کــه يک فيلــم جنايي

پوستر فیلم <آدم ربایی>

و دلهــرهآور و تــوأم بــا بــازي هالــه بري
سياهپوســت در نقش اصلي و ســاخته
شــرکت آويــرون اســت ،در بــدو اکــران
 10/2ميليــون دالر فــروش کــرد تــا در
جدول درآمدســازان سينماي امريکاي
شمالي در رده پنجم قرار گيرد .با توجه
به حضــور يک زن (هالهبــري) در قلب
حوادث فيلم ،در ميان تماشاگران هفته
نخســت فيلــم  63درصــد زن بودند و
 73درصــد از کل آنها بيش از  25ســال
سنداشتند.

ëëيک طوفان تازه در شرق آسيا
اگر در بازارهاي امريکا و اروپا فيلمهاي
فوقوهمچنينکارتون«ایموجي»،فيلم
اجتماعــي خانوادگــي «ســفر دختــران»،
کار کميک اســتريپي «اســپايدرمن ( »6با
نــام جنبي «بازگشــت به خانــه») و فيلم
اکشــن «بلوند اتمي» با بــازي چاليز ترون
در نقش اصلي موفقتر از سايرين بودند،
در شــرق آسيا طوفان فروش فيلم جديد
چينــي و رزمي «گرگ جنگاور »2بشــدت
و گونــهاي ادامــه يافــت کــه پــس از فقــط
ســه هفته نمايــش در چيــن 400ميليون
دالري شــد و در کمتريــن مــدت از رکــورد
 392ميليون دالري «ســريع و خشــن »8
فراتــر رفــت و بــه دومين فيلــم پرفروش
تاريــخ چين تبديل شــد .تا بــه حال فقط
«پري دريايي» فيلمي که محصول ســال
 2016است،بيشترازايندرچينفروختهو
به 525ميليوندالررسيدهاست.قسمت
دوم «گرگ جنگاور» در امريکاي شــمالي
هم اکران شده اما پس از دو هفته نمايش
در آن سامان از  1/1ميليون دالر سودسازي
عبورنکردهاستکهالبتهباتوجهبهسلیقه
کامــاً متفــاوت سينمادوســتان امريــکا و
کانادا اتفاقعجيبينيست.

معرفی برگزیدگان جشنواره سراسری تئاتر <سوره>
ناموران بســیاری در حوزه فرهنــگ و دین و هنر
از این شهر برخاســتهاند .از ناموران معاصر این
شهر باید از عالمه رفیعیقزوینی ،شیخ مجتبی
قزوینی ،عالمه دهخــدا ،عالمه محمد قزوینی،
سیداشرفالدینحسینی،عارفقزوینی،محمد
دبیرسیاقی،ناصرتکمیلهمایون،جوادمجابی،
بهاءالدیــن خرمشــاهی ،کامران فانی و بســیاری از طنزنویســان،
داستاننویسان،شاعرانومحققانادبییادکرد.
محمدخانیبااشارهبهاینکهطنزنویسانبرجستهایرانهمچون
عبیدزاکانی،علیاکبردهخدا،بهاءالدینخرمشاهی،جوادمجابی
و ...از این شــهر برخاســتهاند ،ضروری است که خانه طنز قزوین
تشــکیل شــود و پژوهش در باب طنز فارســی در این شــهر رونق
بیشتریبگیرد.درایندیدارها،مدیرانکلمیراثفرهنگیواداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قزوین آمادگی خود را برای
همکاری در برگزاری برنامههای نوین در معرفی توانمندیهای
فرهنگیایناستاناعالمکردند.

بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره
با معرفی برگزیدگان بخشهای تئاتر خیابانی و
صحنهای به کار خــود پایان داد .به گزارش ایرنا،
مراســم اختتامیه ایــن دوره از جشــنواره جمعه
شــب با حضــور محســن مؤمنــی رئیــس حوزه
هنری ،فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری،
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری ،حامد
رهنما مدیر عامل مؤسسه سپهر سوره حوزه هنری ،هیأت داوران
شامل اردالن شجاع کاوه ،محمود عزیزی ،رحمت امینی ،ایوب
آقاخانی ،مرتضی ســرهنگی ،سید حســین فدایی حسین ،امیر
دژاکام ،محمود فرهنگ و همچنین جمعی از هنرمندان عرصه
تئاتر در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار شد .در ابتدای این مراسم
کــوروش زارعی متنــی را از محمد مهدی بهدادوند ،نویســنده و
پژوهشگرادبیاتکالسیکقرائتواینمتنرابهمحسنحججی
از ســربازان مدافع حرم جمهوری اســامی ایران که در ســوریه از
سویداعشاسیرشدوبهشهادترسیدتقدیمکرد.زارعیگفت:

اتفاقات این روزها همه ما را متأثر کرده است و با
وجود آنکه قرار بود در این مراســم عالوه بر خیر
مقدم ،تشریحی از جشــنواره ارائه کنم تصمیم
گرفتــم که ایــن متــن را به ســرباز جــوان مدافع
حرم اهدا کنم .در ادامه مراسم با حضور فاضل
نظریمعاونحوزههنری،مجیدمصلحیمدیر
کل اســتانها و مجلــس حــوزه و علیرضا معین بخــش معاون
اداری و مالــی حــوزه از ســه مدیــر اســتانی عباس ســروری مدیر
حــوزه هنری اســتان کرمانشــاه ،مهدی احمدیفــر رئیس حوزه
هنری اســتان اصفهان و وحید نمازی رئیس حوزه هنری استان
خراســان شمالی قدردانی شد .گرامیداشت شهید احمد مقدم
نیز با حضور مرتضی سرهنگی ،کوروش زارعی و حامد رهنما با
قدردانی از خانواده شهید مقدم در این مراسم برگزار شد .شهید
احمدمقدمدرسال 1366درمنطقهعملیاتیجنوببهشهادت
رسید .در ادامه این مراسم هم از برگزیدگان جشنواره سوره در دو
بخشصحنهایوخیابانیتجلیلبهعملآمد.

