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دریچه
«اهریمنکش»« ،تایتانیک» را در ژاپن
پشت سرگذاشت

همدلی| انیمه «اهریمنکش» موفق شد تا رکوردی را
که در ژاپن متعلق به فیلم «تایتانیک» بود از آن خود
کند و فیلم جیمز کامرون را به جایگاه ســوم براند .به
نقل از ورایتی ،انیمیشن تاریخی اکشن «اهریمنکش:
سلسله موگن» از رکوردی که تاکنون در ژاپن متعلق
به «تایتانیک» بود عبور کرد و به فیلم شماره  ۲همه
تاریخ ژاپن بدل شــد .برمبنای آماری که منتشر شده
کتاب کمیکی که این انیمیشن با اقتباس از آن ساخته
شــده نیز بیش از  ۱۰۰میلیون نسخه در فرمتهای
مختلف ازجمله دیجیتال فروخته و فیلم نیز با فروش
 ۲۰.۵میلیون بلیت  ۲۶۴میلیــون دالر تا  ۲۹نوامبر
فروش کرده است .این آمار از فروشی  ۴۵روزه به دست
آمده که با اکران فیلم در  ۱۶اکتبر آغاز شــده است.
تاکنون «تایتانیک» با فروش  ۲۵۱میلیون دالری در
سال  ۱۹۹۷دومین فیلم پرفروش ژاپن بود .انیمیشن
«شهر اشــباح» میازاکی نیز با فروش  ۲۹۵.۵میلیون
دالری پرفروشترین فیلم تاریخ ژاپن است .هفته پیش
«اهریمنکش» با عبور از رکورد  ۲۴۵میلیون دالری
«یخزده» در ســال  ۲۰۱۴و آمار  ۲۴۰میلیون دالری
«اسم تو» در سال  ۲۰۱۶در جایگاه سوم نشست .این
فیلم تنها به  ۱۵روز اکران نیاز داشت تا به رکورد ۱۰
میلیون ین ( ۹۶میلیون دالری) «شهر اشباح» که در
طول  ۲۵روز اکران به دســت آمده بود برسد .داستان
کمیک «اهریمن کش» که نخســتین بار سال ۲۰۱۶
در یک مجله ژاپنی منتشــر شد ،درباره پسری است
که پس از به قتل رســیدن اعضای خانــواد ه و ربوده
شدن خواهرش توسط اهریمنان به یک اهریمنکش
تبدیل میشــود .پیشتر از این داستان برای ساخت
یک ســریال انیمه تلویزیونی استفاده شده بود که از
آوریل تا ســپتامبر  ۲۰۱۹در ژاپن نمایش داده شده
بود .این سریال توســط نتفلیکس ،آمازون و هولو در
دسترس قرار گرفته بود .در آمریکای شمالی «اهریمن
کش» قرار است اوایل  ۲۰۲۱اکران شود.
هومن بنایی:

نقشآفرینی متفاوتی در فیلم کوتاه
«گوسفند» داشتم

همدلی| هومن بنایی بازیگر فیلم کوتاه «گوســفند»
عنــوان کرد کــه فرزند تئاتــر اســت و در انتخاب
نقشها دقــت میکند .هومــن بنائــی بازیگر فیلم
کوتاه «گوســفند» بــه کارگردانی مهران قریشــی و
تهیهکنندگی فرید ابراهیمی در گفتوگو با مهر درباره
این اثــر گفت :وقتی فیلمنامه را مطالعه کردم متوجه
شــدم که فیلم پرزحمتی اســت و نیاز به تمرکز باال
برای احیــای کاراکتر غالم دارد که یک ســاخ بود
متوجه شدم باید تالش بسیاری کنم تا به نقش برسم.
تصور کنید که در صحنهای باید الشــه گوسفندی را
ســاخی میکردم که حتی عوامل پشــتصحنه هم
طاقت تماشای این لحظات را نداشتند .به هنگام بازی
باید در طویله گوســفندی را با تمام سختیها کنترل
میکردم که در آغوشــم آرام بگیرد و چند برداشــت
ادامه میدادیم .حتی مجبور شــدم در صحنهای سرم
در آبخوری گوســفندان فرو کنــم .از همین رو تمام
تالش خودم را کردم تا غالم به یک شخصیت تبدیل
شــود .او افزود :فیلمبــرداری در ناحیهای دورافتاده و
بســیار بکر از استان تهران انجام شد و همین موضوع
در شکلگیری درست شخصیت در بازیگر نقش اصلی
آن مؤثر بــود .اص ً
ال تصور نمیکــردم که در نزدیکی
پایتخت چنین لوکیشن بکر و دستنخوردهای وجود
داشــته باشد ،عالوه بر این نقشــی که در فیلم کوتاه
«گوســفند» بر عهده داشتم بسیار برایم جذاب بود و
برای اینکه مهران قریشــی کارگردان این فیلم کوتاه
نماهای مطلوبش را ثبت کند ،تالش بســیاری کردم
و امیدوارم که کار خوبی شــده باشد .بنائی ادامه داد:
یکی از مهمترین دالیلی که بازی در این نقش را قبول
کردم این بود که تاکنون تجربهای مشابه آن نداشتم
و اولیــن بار بود که چنین نقشــی را ایفا میکردم .از
نظر من یک موضوع و ســوژه را میشــود به اشکال
مختلف به فیلمنامه تبدیل کرد اما نخســتین چیزی
که نظرم را جلب کــرد تفاوتی بود که در نوع نگرش
به یک ســوژه اجتماعی و دوم زیر متن فیلم که نوع
جدیــدی از دگرگونیها بود ،داشــت و با دقت به آن
پرداختهشــده بود .من بهشــخصه این فیلم را بسیار
دوســت دارم و از همان مراحل اول مطالعه فیلمنامه
برایم تأثیرگــذار بود .در انتخاب نقشها دقت فراوانی
دارم و این باعث میشــود تقریبــاً از کارهایم رضایت
داشته باشم و افسوس نخورم که چرا این نقش را بازی
کــردم .به همین دلیل برای ایفای نقش انرژی زیادی
صرف میکنم و امیدوارم که این زحمات دیده شــود.
من فرزند تئاتر هســتم و همین باعث میشود خیلی
در انتخاب و ایفای نقشها حســاس باشم .این بازیگر
در پایان با اشــاره به دیگر فعالیتهای خود گفت :در
حال مطالعه  ۲فیلمنامه کوتاه هســتم که هر  ۲اثر در
مراحل پیشتولید هستند و اگر محدودیتهای کرونا
اجازه دهد تا پایان ســال ســاخته میشوند .حدود ۲
سال است که خاطرهنگاری میکنم و این مجموعه در
قالب یک کتاب با نام «کثیفترین ماهیتابه دنیا» در
سال آینده توسط انتشارت «آماره» به چاپ میرسد.
فیلمنامه «یکشنبه» را سال گذشته نوشتهام و در حال
بازنویسی آن هستم.
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یادبود کامبوزیا پرتوی با حضور هنرمندان عرصه سینما برگزار شد

هنرمندی که با دلی پردرد رفت

همدلی| علی نامجو :سهشنبه هفته قبل بود
که خبر رســید کامبوزیا پرتوی؛ کارگردان
باسابقه سینمای ایران براثر ابتال به بیماری
کرونا درگذشــت .او بــرای جراحی قلب به
بیمارستان دی رفته بود ،اما عوارض ناشی
از ســکته و کرونا همدســت شــدند برای
گرفتــن او از ســینما و هنر ایران .شــیوع
ویروس کرونا اما فرصــت وداعی تمامعیار
با او را از هنرمندان و دوســتداران ســینما
گرفت تا اینکه باالخره دوشــنبه این هفته
ســاعت 22برنامهای برای گرامیداشــتش
برگزار شد؛ البته به صورت مجازی .در این
برنامه بســیاری از چهرههای شناختهشده
سینمای ایران حاضر بودند.
آنهــا یادبود پرتــوی را فرصت مغتنمی
یافتند برای یــادآوری و مرور خاطراتی که
با این کارگردان آرام سینما داشتند و البته
برای شــکایت از اوضاعواحوال این روزهای
سینما در ایران.
در ایــن برنامه پیشــنهاد شــد تا مجمع
گردآوری آثــار پدیدآورنــدگان فرهنگ و
ســینما به وجــود بیاید و موضــوع اکران
آخرین ســاخته پرتــوی «کامیون» هم به
میان آمد .کانــون کارگردانان برگزارکننده
این مراسم مجازی بود.
رخشــان بنیاعتمــاد ،فرشــته طائرپور،
بهمن فرمانآرا ،رسول صدر عاملی ،علیرضا
تابــش ،فریــدون جیرانی ،تــورج اصالنی،
غزل شاکری ،کســری پرتوی ،کاوه پرتوی،
جهانگیر کوثری ،نســرین مــرادی ،فرهاد
توحیــدی ،فرشــته صدرعرفائی ،محســن
امیریوسفی ،مسعود کرامتی ،نادر مقدس و
مازیار میــری ازجمله هنرمندانی بودند که
بهصورت زنده یا با ارسال صدا درباره جایگاه
هنری کامبوزیا پرتوی ،ســخن گفتند و به
بیان نقطه نظراتشــان درباره این کارگردان
فقید پرداختند.
انسانی خالق با ایدههایی جدید
مازیار میری بهعنوان مجری این مراســم
مجــازی در بخشهــای گوناگونــی از این
رویداد به تجربه سالهای فعالیت مشترک
با این هنرمند به حساســیتهای کامبوزیا
پرتــوی روی فیلمنامههایش اشــاره کرد و
توضیــح داد«:زندهیاد پرتــوی فیلمنامهای
بــه من داده بود تا به یکی از تهیهکنندگان
بدهم ،اما قبــل از اینکه یک جراحی مهم
رویش انجام بشــود ،گفت این کار را نکنم
چون باید بخشی از آن را تغییر بدهد.
البته پس از کامل کردن فیلمنامه دوباره
همــان مســیر را در پیــش بگیریم و من
آن فیلمنامــه را به یکــی از تهیهکنندگان
بسپارم».
محســن امیریوســفی که ریاست کانون
کارگردانــان را بــر عهــده دارد هم یکی
از حاضــران در ایــن بزرگذاشــت مجازی
بــود .او دربــاره روانشــاد کامبوزیا پرتوی
گفت«:روانشاد پرتوی کارش را خیلی جدی
میگرفت و در طی چهــار دهه آثار زیادی
را از خود به یادگار گذاشــت .متأسفانه ما
در ایامی کامبوزیا پرتوی را از دست دادیم
که همگیمان به او احتیاج داشتیم؛ به یک
انسان خالق با ایدههایی جدید».
وقتی رفت ،دلی پردرد داشت
نسرین مرادی ،همســر کامبوزیا پرتوی؛
هم در این بزرگداشــت حاضر بود و به بیان
جایگاه پرتوی در زندگی خودش پرداخت.
او با اشــاره به اینکه این کارگردان فقید،
عالوه بر همســر ،اســتاد او هم بوده است،
توضیح داد«:روانشاد پرتوی همواره دغدغه
ســینمای ایران را داشــت و هیچوقت هم
برای این سینما در زندگیاش کم نگذاشت.
او هر چه از دســتش برمیآمــد برای هنر

ســرزمینمان به کار گرفت ،امــا وقتی از
میانمان رفت دلی پردرد داشت.
متأســفانه «کامیون» آخرین فیلمی که
او ســاخته بود ،اساس آزارش را فراهم کرد
و همیــن ماجرا هم ســبب شــد روزبهروز
در مقایسه با قبل فرســودهتر و فرسودهتر
شود .پرتوی برای دریافت مجوز فیلمش به
درودیــوار زد و خیلیها هم در این مســیر
کمر به آزار دادنش بستند.
او این روزها هم داشــت به اکران آنالین
«کامیون» فکر میکــرد اما امکان این کار
هم متأســفانه فراهم نشــد .او حتی روی
تخت بیمارستان هم مشغول فکر کردن به
کارهایش بود.
دست از کار نمیکشــید ،نوشتن را رها
نمیکرد و مــدام میگفت بایــد بتوانم به
برنامههایم سروسامانی بدهم».
در ادامه فرزنــدان زندهیاد پرتویی یعنی
کاوه و کسری به سخن گفتن درباره زندگی
شــخصی این هنرمند فقید پرداختند و به
ذکــر مواردی درباره شــخصیت اجتماعی،
خانوادگی و البته هنریاش مشغول شدند.
از پیشگامان ســینمای کودک و
نوجوان
علیرضا تابش؛ مدیرعامــل فارابی هم در
بخش دیگری از این مراســم یادبود مجازی
به بزرگداشت کامبوزیا پرتوی در جشنواره
فیلمهــای کــودک و نوجوان اشــاره کرد.
در همیــن دوره و حدود چنــد هفته قبل
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان با دبیری
علیرضــا تابش از کامبوزیا پرتوی که بخش
مهمی از کارنامه هنریاش مربوط به آثاری
بود که در حوزه کودک و نوجوان ســاخته
بود ،تقدیر کرد.
تابــش دراینبــاره گفت«:او کــه مدتی
بود با بیماری دســتوپنجه نــرم میکرد،
ایــن بزرگداشــت در روحیــه اش تأثیری
قابلتوجهــی داشــت .آینــده بچههــا نام
فیلمنامهای بود که او در آبان ماه و باوجود
کســالت و بیماری برای من فرســتاد؛ این
فیلمنامــه در حوزه کــودک و نوجوان بود.
پرتویی را باید جزو پیشــگامان ســینمای
کــودک و نوجــوان در ایــران بهحســاب
بیاوریم».
تابــش افزود«:آثــار ایــن کارگــردان و
نویسنده فقید ،تجسم غایی هدف سینمای

کــودک در دهه  60و  70بــود .پرتویی با
«کامیون»اش نشان داد در پناه عشق ،هیچ
آوارگی وجود ندارد و شور و حال نوجوانانه
و شناخت دقیقش از نسل نوجوان ،به خلق
آثــاری نظیر «من ترانه  15ســال دارم» و
«فراری» که بــر اســاس فیلمنامههای او
ساخته شدند ،انجامید».
اگر جای دیگری بود ،بیشتر قدرش
را میدانستند
مسعود کرامتی که سابقه طوالنی دوستی
با پرتوی را داشــت ،در بخشــی از مراسم
بزرگداشــت یار فقیدش گفــت« :پرتوی،
آدمــی پرتــاش بــود و همیشــه طرح و
فیلمنامه آماده داشــت ،آنهم در شرایطی
که میدانیم چقدر کار کردن سخت است.
از نــگاه من ،او اگر در جــای دیگری به
دنیا آمده بود ،شــاید بیشــتر قــدرش را
میدانستند .او کارگردانی را بیشتر از دیگر
زمینهها در ســینما دوست میداشت و به
همین خاطر هم به ســمت فیلمنامهنویسی
و کارگردانی رفت.
ما با رفتن او بار دیگر آدمی را از دســت
دادیم کــه امکانش را داشــتیم از او تأثیر
بیشتری بگیریم .بسیاری از هنرمندان ما از
دنیا رفته و برخی دیگر مانند بهرام بیضایی
و امیــر نادری را دیگر در کشــور خودمان
نداریم.
در این شــرایط رفتن آدمهایی همچون
کامبوزیا درد مرا بیشتر میکند».
رخشان بنیاعتماد با ارسال پیامی صوتی
در این مراســم شــرکت کرد .او در پیامش
گفت«:با شــیوع کرونا بهغیراز ابعاد فاجعه،
فکــر میکردم جهان بعــد از کرونا حداقل
برای نســلهای بعد ،جهان بهتری خواهد
شــد اما کرونا ماند و انســان درسی از این
شرایط نگرفت.
جنگ و کشــتار و ترورهای وقیحانه ادامه
پیدا کــرد و ما فقط نظارهگر رفتن عزیزانی
مثــل تو بودیــم که از جلوی چشــمانمان
میگذرند».
صدای بچهها را میشنوی؟
بهمــن فرمــانآرا هــم در پیــام صوتی
اختصاصی برای این مراسم ،گفت«:کامبوزیا
پرتوی آدمی استثنایی بود و ما جای خالی
او را همیشه احساس خواهیم کرد.
فیلمنامههایــی کــه او نوشــت بــرای

کارگردانانش فیلمهای ممتازی بهحســاب
میآینــد ،همانطــور کــه او در کارهای
خودش هم بسیار درخشان بود».
فرشــته طائرپور که اولین کارهای پرتوی
را تهیهکنندگی کرده بود هم پیامی صوتی
بــرای این برنامه ارســال کرده بــود .او در
پیامــش گفت«:کامبوزیای پرشروشــور...
کامبوزیــای قصهگــو ،میشــنوی؟ صدای
بچهها را میگویم.
بچههای دیروز ،بچههای امروز ،بچههای
فردا و بچههای همیشــه را .بچههای فیلم
«ماهی»« ،گلنــار»« ،گربــه آوازهخوان»،
«بازی بزرگان».
چند روز است که در هوای بارانی نام تو
را صدا میکنند و خاطراتشان با تو را مرور
میکننــد .کامبوزیای قصهگو میشــنوی؟
کامبیز میشنوی صدای بانوی میانسالی را
که از خارج تلفن کرده و میگوید خوشحالم
که قهرمــان کودکی من گلنــاری بود که
خمیر کلوچههایش ترش میشد.
گوش کــن کامبیز؛ همــه بچههایی که
دوباره دست بزرگترهایشان را گرفته و به
سینما آمدهاند و دارند با عروسکهای تو در
ســالن همخوانی میکنند و سالن از صدای
آنها و بزرگترهایشــان پر از غوغا و نشاط
شده»...
پرتوی ،شخصیتی جامع بود
رســول صدرعاملی؛ کارگردان باســابقه
سینمای ایران که بیشترین سابقه همکاری
را با روانشــاد پرتــوی در کارنامه دارد ،هم
در این مراســم حضور داشت و درباره این
هنرمنــد فقیــد ،گفت«:او یک ســینماگر
تأثیرگــذار بــود و در این واقعیــت ،تردید
نکنید و یک شخصیت جامع داشت .او فقط
یک فیلمنامهنویس ســاده یا یک فیلمساز
نبود.
بــدون اغــراق خانــه او هر شــب محل
رفتوآمد فیلمســازان جوان بود؛ بچههایی
که از شهرســتانها فیلمنامه به دســت ،به
دیــدار کامبیــز میآمدند و از او مشــورت
میگرفتند».
غزل شاکری ،فرشــته صدرعرفایی ،تورج
اصالنی ،فریــدون جیرانی و نادر مقدس از
هنرمندانی بودند که در مراسم بزرگداشت
کامبوزیا پرتویی که دوشــنبه دهم آذرماه
ساعت  22برگزار شد ،سخن گفتند.

فعاالن حوزه صنایع دستی این روزها چطور روزگار میگذرانند؟

هنرمندان دستفروش!

همدلی| یک هنرمند باسابقه در عرصه صنایعدستی با اشاره
به وضعیت هنرمندان صنایعدســتی در روزگار کرونا ،اظهار
کرد که متأسفانه به دلیل شرایط سخت فروش محصوالت
صنایعدســتی در ایــران و با در نظر گرفتــن این نکته که
فروش این محصوالت تنهــا راه درآمد برخی از فعاالن این
حوزه اســت ،عدهای از هنرمندان هماکنون در خیابانها و
مترو دستفروشی میکنند .ســمیرا پورشریفیان ،هنرمند
صنایعدســتی که نزدیک به  ۲۰سال است در رشته گلیم
و گبــه فعالیت دارد ،درباره وضعیت این روزهای هنرمندان
صنایعدستی ،گفت :بهطورکلی صنایعدستی حتی پیش از
شیوع ویروس کرونا نیز مشــکالت خاص خودش را دست
داشــت ،اما در ایام کرونا وضعیــت هنرمندان و صنعتگران
سختتر هم شده است.
کرونا و معضل فروش محصوالت
او یکی از اصلیترین مشکالت هنرمندان صنایعدستی را در
روزگار کرونا ،فروش محصوالت عنوان و خاطرنشــان کرد:
بســیاری از هنرمندان بهویژه آنهایی که در شهرستانها و
روستاها کار میکنند ،امکان عرضه و فروش محصوالتشان
را ندارند .پیشتر بهواســطه نمایشــگاههای صنایعدستی

که برگزار میشــد ،میتوانســتند محصوالتش را به فروش
برسانند ،اما در شرایط کنونی چنین فرصتهایی را از دست
دادهانــد .البته اآلن با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر
کشــور بهطورکلی اولویتها تغییر کرده اســت و حتی اگر
زمینه فروش محصوالت صنایعدســتی فراهم شــود ،دیگر
اولویت خانوادهها خرید صنایعدســتی نیســت .اما از سوی
دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که بسیاری از افرادی
که مشــغول فعالیت در حرفه صنایعدستی هستند ،تنها از
طریق فروش محصوالتشــان درآمدزایــی و قطعاً در چنین
روزهایی با مشکالت زیادی دستوپنجه نرم میکنند.

حمایتی که انجام نشد
پورشــریفیان یادآور شــد :تمامی ارگانها و اصناف باید از
فعالینشان حمایت کنند ،اما متأسفانه معاونت صنایعدستی
هیچگاه چنین نگاهی نداشته است و اآلن هم که شرایط بدتر
شده است .معاونت صنایعدستی نتوانست بهصورت دقیق و
برنامهریزیشده از صنعتگران و هنرمندان خود حمایت کند؛
کســانی که بعضاً تنها راه گذران زندگیشان تولید و فروش
صنایعدستی است و الزم است در شرایط پیشآمده به آنها
کمک شود؛ این در حالی است که متأسفانه هماکنون برخی
از آنها دستفروش شدهاند و محصوالتشان را در خیابانها
یا مترو میفروشند .این هنرمند صنایعدستی با بیان اینکه
«حرفه صنایعدســتی روزبهروز به سمت تاریکی میرود»،
گفت :بســیاری از صنعتگران بــه دلیل افزایش قیمت مواد
اولیه ،دیگر کار تولید انجام نمیدهند و از سوی دیگر حجم
زیادی از صنایعدستی چینی وارد ایران میشود و تمام بازار
را قبضه کرده است .در شرایطی که از تولیدکننده حمایت
نمیشــود و از واردکننده صنایعدستی همه جوره حمایت
میشــود ،طبیعتاً نمیتوان آینده خوبی برای صنایعدستی
ایران متصور شد.
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رویداد
داوران هشتمین جشنواره عکس «خیام»
معرفیشدند

همدلی| هیأتداوران هشــتمین جشــنواره بینالمللی
عکس «خیام  »۲۰۲۰از  ۶قاره معرفی شــدند .به نقل
از روابط عمومی فیاپ در ایران ،هشتمین دوره جشنواره
بینالمللی عکس «خیام  »۲۰۲۰در  ۶بخش با موضوع
آزاد تکرنــگ ،آزاد رنگی ،شــهر ،عکاســی مفهومی
(کانسپچوال) ،گردشگری و عکاسی مینیمالیستی برگزار
میشــود که بر این اســاس هیأتداورانی از  ۶قاره در
این دوره حضــور دارند .داوران خارجی :ویکی موریتز از
استرالیا :عکاس حرفهای فعال در ژانرهای چشماندازهای
فاین آرت ،گردشــگری و خیابانی و عضو انجمن داوران
عکاسی استرالیا ،لوئیز فرانکه از آرژانتین :برنده بیش از
 ۲۵۰۰جایزه عکاسی در  ۶۰کشور ،برنده جایزه بهترین
بهترینهــا ( )Best of the Bestفیاپ در ســالهای
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳بابت دریافت بیشــترین جایزه بهترین
شرکتکننده در جشــنوارههای مختلف دنیا .برنده اول
( PSA who’s Who in photographyموفقترین
شــرکتکننده در دنیا) در بخش عکس گردشگری در
ســالهای  ۲۰۱۱ ,۲۰۱۰ ,۲۰۰۹ ,۲۰۰۷و  ۲۰۱۲و
در بخش طبیعت در  ،۲۰۰۹ســوبراتا بی ساک از هند:
موفقترین عکاس هندی در جشنوارههای بینالمللی با
بیش از  ۱۵هزار پذیرش در جشــنوارههای بینالمللی
و داور بیش از  ۲۰۰جشــنواره بینالمللی در کشورهای
مختلف ،ســیمونه بوددی از ایتالیا :برنده جوایز متعدد
عکاسی ،دبیر و داور چندین جشنواره عکس بینالمللی،
فیلیپ کوآن از کانادا :عکاس طبیعت و گردشگری ،برنده
جوایز متعدد عکاسی ،مشــاور انجمن عکاسان چینی
ســاکن تورنتو ،یکی از مدیــران  ،PSAایمن جمال از
مصر :عکاس گردشگری و خیابانی ،برنده جوایز مختلف
عکاسی ،جف دای از چین :متخصص عکاسی نجوم
داوران ایرانی :بهرام عظیمی :کاریکاتوریست ،کارگردان و
انیماتور ،کوروش ادیم :عکاس ژانر عکاسی مفهومی و مؤلف
چندین عنوان کتاب درزمینه عکاســی مفهومی ،ابراهیم
بهرامی :عکاس و مدرس عکاسی ،محسن ولیحی :گرافیست؛
آثار او درزمینه طراحی مینیمال از هنرمندان شناخته شده
است ،محمدرضا چایفروش :عکاس و مدرس دانشگاه هنر
نیشابور ،محمدرضا مؤمنی :عکاس و مدرس عکاسی ،سعید
محمودی ازناوه :عکاس میراث فرهنگی و طبیعت ،اصغر
صامتی :عکاس و مدرس عکاســی ،محمدرضا معصومی:
عکاس و برنده جایزه بهترین شرکتکننده خاورمیانه دوره
پیشین جشنواره خیام ،امین دهقان :عکاس و برنده جایزه
عکاس ســال فوکوس در ســال ( ۲۰۱۹عکاس ایرانی که
بیشــترین پذیرش و جوایز را در جشنوارههای بینالمللی
در سال  ۲۰۱۹کسب کرده است ،).مجید قهرودی :عکاس
نجوم و از برندگان دورههای گذشــته جشــنواره خیام،
محمدطاها قوچکانلو :عکاس نجوم و از برندگان دورههای
گذشته جشــنواره خیام .آخرین مهلت ثبتنام و دریافت
آثار  ۱۸آذر  ۱۳۹۹تعیین شده است .برای کسب اطالعات
بیشتر و مطالعه متن کامل فراخوان میتوان به آدرس پایگاه
اینترنتی جشنواره مراجعه کرد .جشنواره بینالمللی عکس
خیام تنها جشنواره داخلی زیر نظر فدراسیون بینالمللی
هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا ( )PSAاست
و عکسهای راهیافته به آن ضمن ثبت در آرشیو FIAP
و  PSAبنام عکاس ،برای دریافت القاب  FIAPو PSA
نیز محاسبه خواهد شد .دورههای پیشین این رویداد عنوان
پر شرکتکنندهترین جشــنواره ایرانی را به دست آورد.
درمجموع  ۷دوره جشنواره بینالمللی عکس خیام بیش از
۱۳۴هزار قطعه عکس از هنرمندان  ۷۸کشور به دبیرخانه
این جشنواره رسیده است که در نوع خود رکوردی بینظیر
در بین جشــنوارههای هنری ایران محسوب میشود .آثار
برتر دورههای گذشــته در  ۳۲شــهر و  ۵قاره ازجمله در
چین ،پرپنیان فرانسه ،لوگزامبورگ ،یونان ،ایتالیا ،اسپانیا،
آرژانتین ،آفریقای جنوبی ،ترکیه ،عمان و چندین کشور
دیگر به نمایش گذاشته شد .هشتمین جشنواره بینالمللی
عکس «خیام» به دبیری علی ســامعی (نماینده فیاپ در
ایران) و با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتوگوی بصری
میان عکاسان ایران و جهان و بهمنظور بزرگداشت حکیم
عمر خیام ،توســط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ
عکس فوکوس  -وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری «خانه
هنر خیام» برگزار میشود.

«رفیق آرزوهات باش» در «کافه هنر»
بررسی شد

همدلی| دیروز ،سهشنبه یازدهم آذر قطعه «رفیق آرزوهات
باش» سیامک عباسی در برنامه «کافه هنر» رادیو ایران نقد
و بررسی شد .به نقل از شبکه رادیویی ایران ،برنام ه رادیویی
«کافه هنر» که از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش
میشود ،سهشنبهها به نقد موسیقی روز اختصاص دارد و
بر همین اســاس دیروز سهشنبه یازدهم آذر قطعه «رفیق
آرزوهات باش» کاری از سیامک عباسی در کافه هنر نقد و
بررسی شد .در بخش «نقدآهنگ» ،مخاطبان برنامه نیز در
کنار منتقدان و در تماس با برنامه به نقد شفاهی آهنگها
پرداختند .در این برنامه عالوه بر نقدهای فنی و محتوایی،
یکی از معیارهای ارزیابی ترانهها ،احترام به درستنویسی
و اصول و قواعد زبان فارسی است .در این برنامه اسماعیل
امینی استاد دانشــگاه و منتقد ،مهدی کریمی کارشناس
ترکیب و نهایی ســاز صدا و بهزاد رئیســی آهنگســاز و
تنظیمکننده حضور داشــتند« .کافه هنــر» این هفته به
تهیهکنندگی زهره سربازی و اجرای شهاب شهرزاد از شنبه
تا چهارشــنبه از ســاعت  ۱۶در رادیو ایران به طرح و نقد
مهمترین رویدادهای هنری ،فرهنگی و ادبی روز میپردازد.

