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مدیرکل دفترهنرهای تجسمی وزارت ارشاد
در نشست خبری بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران

آغازترمیم موزه بعد از  4دهه
ارزش آثار گنجینه  5میلیارد دالر است

گزارشی از انحالل سه طرح پرهزینه مدیران سینمایی دولت یازدهم

شکست مدلآزمون و خطا در سینمای دولتی

گزارش

مدرسه ملی سینما

مدرسـه ملـی سـینما ،طرحـی بـود که حجـتا ...ایوبی
پـس از روی کار آمـدن در سـازمان سـینمایی آن را
برنامهریـزی و اجرایـی کـرد .ایوبـی در تعریـف مدرسـه
ملـی سـینمای ایـران آورده بود که این مدرسـه ،مرکزی
اسـت آموزشـی و پژوهشی که تحت نظارت وزارت ارشاد
و بهمنظـور توسـع ه نظاممنـد پژوهشهـا و آموزشهای
سـینمایی کشـور تاسـیس شـده اسـت .این مدرسـه با
تاکیـد بـر کاربـردی کـردن آموزشهـا و پژوهشهـای
سـینمایی و بـا هـدف کشـف و پـرورش اسـتعدادهای
جـوان کشـور ،اقـدام بـه تعریـف و اجـرای فعالیتهـای
خـود در دو شـاخه اصلـی «آمـوزش» و «پژوهـش» و در
قالب گروههای آموزشی مختلف ازجمله «کارگردانی»،
«فیلمبـرداری»« ،تدویـن»« ،فیلمنامهنویسـی»« ،تهیه و
تولیـد»« ،صـدا» و… کرده اسـت.
مدرسـه ملـی سـینمای ایـران در  ۲۴اسـفند  ۱۳۹۳بـه
صـورت رسـمی و بـا مدیریـت رو حا ...حسـینی فعالیت
خـود را در حـوزه آمـوزش تخصصی سـینما آغـاز کرد .با

گروه هنر و تجربه

آرزوی حجـتا ...ایوبـی بهعنـوان رئیـس سـازمان
سـینمایی ایـن بـود کـه گـروه اکرانـی بـرای فیلمهایـی
تعریف شود که در بدنه سینما جزء آثار هنری و تجربی
محسـوب میشـوند .او گفتـه بـود« :امیدی کـه به گروه
هنـر و تجربـه دارم ایـن اسـت کـه عالوهبـر اکرانهـای
خـوب ،یـک گـروه آوانـگارد در عرصـه مدیریـت سـینما
و تجربههـای جدیـد از مدیریـت سـالنها ،تبلیغـات و
گفتوگوهـا و جلسـات فیلم باشـد .امیـدوارم این گروه
تجربههـای جدیـدی را آغـاز کنـد .امیـدوارم ایـن گـروه
برای کارآمدی کل سـینما باشـد و خیلی از تجربههایی
کـه دوسـت دارم در کل سـینما اتفـاق بیفتـد .اول در
اینجـا و در هنـر و تجربـه موفـق شـوند و بعـد در کل
سـینما گسـترش یابـد و انـرژی مثبـت را بـه کل سـینما
هدیـه کند».
او همـان زمـان امیـد دیگری هم به این گروه سـینمایی
داد که مسـئوالن ابراز امیدواری کردند چند سـال دیگر
یـک مـکان دیگر با چند سـالن نمایش فیلـم برای گروه
هنـر و تجربـه تاسـیس شـود و تـا  10سـال دیگـر ،بـرای
ایـن گـروه سـینمایی ،جایـی بهعنـوان پاتـوق و سـالن
فراهـم شـود و بتوانـد در سـاخت و نظـارت فیلمهایی از
ایـن دسـت نیـز حضور و فعالیت داشـته باشـد و پناهی
بـرای عالقهمنـدان ایـن سـینما به وجـود بیاید.
امیرحسـین علـم الهـدی در همـان زمـان بهعنـوان
مدیـر ایـن گـروه هنـری ،کارهـا را بـه عهـده گرفـت امـا
در ماههـای اخیـر زمزمههایـی از اختلاف او بـا رئیـس
جدیـد سـازمان سـینمایی شـنیده شـد تا حـدی که در
چنـد روز اخیـر ،در خبرهـا منتشـر شـد کـه علمالهـدی
از مدیریـت ایـن گـروه سـینمایی کنار رفته اسـت .البته
هنـوز ایـن کنارهگیـری به صورت رسـمی اعالم نشـده و
هنوز جایگزینی برای او انتخاب نشده است .گروه هنر
و تجربه از زمان تشـکیل ،منتقدان و مخالفانی داشـت
کـه پـس از روی کار آمـدن حیدریان ایـن مخالفتها به
سـطوح مدیریتـی سـازمان سـینمایی رفـت .حیدریـان
ازجملـه کسـانی بـود کـه بارها ماهیت این گـروه را مورد
نقد قرار داده و خواستار تغییر رویه شده بود .حال باید
دیـد ایـن گـروه کـه تازه با وجـود مخالفان زیاد توانسـته

جدایی بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر

شـهریورماه  93بـود کـه در نشسـتی خبـری علیرضـا
رضاداد که آن زمان دبیر جشـنواره فیلم فجر بود اعالم
کـرد کـه قـرار اسـت بخـش بینالملـل جشـنواره فیلـم
فجـر از بخـش ملـی جـدا شـود و آن هـم بـه ایـن خاطـر
اسـت کـه علیرغـم همـه زحماتـی که برای آن کشـیده
میشـود ،همیشـه تحتالشـعاع بخش سـینمای ایران
قـرار داشـته و نقـاط قـوت آن دیده نمیشـد کـه بتواند
تقویت شـود.
رضـاداد ابـراز امیـدواری کـرده بـود کـه اسـتقالل ایـن
جشـنواره در زمـان و حتـی مکانـی متفاوت با سـینمای
ایـران میتوانـد مـا را امیـدوار کنـد کـه یـک تیـم کارآمد
از فعـاالن بینالملل سـینمای ایـران حتما میتوانند به
طراحـی و اجـرای یـک جشـنواره هدفمنـد کمک کنند
و مسـیر جدیـد را پیـش بگیرنـد و این قـدم از برنامههای
جـدی نگاه جدید درتغییرگرایش بینالمللی سـینمای
ایران برداشـته شـود.
برخـی میگفتنـد مجـزا شـدن بخـش بینالملـل
جشـنواره فیلـم فجـر را میتـوان یکـی از درسـتترین
تصمیمـات سـازمان سـینمایی دانسـت؛ چراکـه ایـن
بخـش همـواره در سـایه فیلمهـای تولیـد داخـل قـرار
میگرفـت و آن چنـان کـه بایـد دیـده نمیشـد و همین
مسـاله باعث میشد بسـیاری از فیلمسازان غیرایرانی،
رغبتـی بـرای شـرکت در جشـنواره نداشـته باشـند و
تـا حـدودی میتـوان گفـت جشـنواره فیلـم فجـر نـام
بینالمللی بودن را سـالها یدک میکشـید زیرا بخش
جهانـی دیـده نمیشـد.
امـا در مقابـل ایـن نـگاه ،نـگاه دیگـری وجـود داشـت
کـه بـا ایـن مسـاله مخالفـت میکـرد و جـدا شـدن
ایـن دو بخـش را خـرج اضافـهای بـرای سـینما ایـران
میدانسـت .بعـد از رفتـن حجـتا ...ایوبـی از سـازمان
سـینمایی ،حیدریـان کـه اولیـن سـال حضـورش را بـا
جشـنواره جهانی در اردیبهشـت ماه امسـال برگزار کرد
در گفتوگـو بـا خبرنـگاران اعلام کـرد ،فعلا برنامـهای
بـرای تغییـر رویکـرد دوبـاره جشـنواره فیلم فجـر ندارد.
امـا زمزمههـای زیـادی شـنیده میشـود کـه بـه خاطـر
هزینـه سـنگین برگـزاری این دوره از جشـنواره تذکراتی
از سوی حیدریان به دبیران جشنواره داده شده و شاید
جشـنواره دوبـاره بـه حالـت قبلی بازگـردد .ضمن اینکه
در روزهای اخیر با انتشار بیانیههایی جداگانه از سوی
اتحادیـه تهیهکننـدگان ،کانـون کارگردانـان و انجمـن
منتقـدان سـینمایی ،دوبـاره بحـث ادغـام دو جشـنواره
جهانـی و ملـی فجـر مطرح شـده اسـت .احتمـال دارد
امسـال جشـنواره فیلم فجر به مانند سـابق «جشـنواره
بینالمللـی فیلـم فجـر» اجرا شـود.

آزاده صالحی

روزنامهنگار

ظرفیت گنجینه موزه را
افزایش میدهیم

علیمحمدزارع،رئیسموزههنرهایمعاصرتهران
درایننشستبااشارهبهاینکهدرطولسالهای
گذشتهبارهاتصمیماتیمبنیبربازسازیومرمت
موزهگرفتهشد،ولیهرباربهدالیلیاینامرمیسر
نشد ،گفت« :خوشبختانه در سال جدید باالخره
این اتفاق افتاد و قرار است موزه هنرهای معاصر
تهران بعد از گذشـــت چهار دهه مورد مرمت قرار
بگیرد .زمانی که موزه هنرهای معاصر تاســـیس
شـــد ،ظرفیت گنجینه موزه هزار و 600اثر بود و
امروز این تعداد به چهارهزا ر و  600اثر رسیده است ،بنابراین
میتوان گفت نیازهایی در بدنه موزه باعث شـــد تا ما به فکر
بازسازیاینمکانبیفتیم».

نشست خبری

شـاید عـادت کـرده باشـیم و
باورپذیرتـر شـده اسـت کـه
وقتـی دولتـی تغییـر میکند،
نـو ع سیا سـتگذ ا ر یها و
شـیوههای اجرای سیاسـتها
زهرا جعفری
هـم تغییـر کنـد .نمونههـا کـم
روزنامهنگار
نیسـتند از طر حهایـی کـه
در دولـت قبلـی بـوده اسـت و بـا آمـدن
رئیسجمهـور و کابینـه جدیـدش از بیـن
رفتنـد .امـا گاهـی تغییـرات بـه آمـد و رفت
دولتهـا نیسـت ،بلکـه بـا تغییر یـک مدیر
در یـک دولـت واحـد ،تغییـرات اتفـاق
میافتـد و همـه طر حهایـی کـه مدیـر
قبلـی آن را کارشناسـی و درسـت دیـده
اسـت به یکباره تغییر شـکل میدهد و در
اغلب موارد حذف میشـود .راس سـازمان
سـینمایی تحـت مدیریـت دولـت تدبیـر و
امید ،طی پنج سـال گذشـته ،دو رئیس به
خـود دیـده اسـت .حجـتا ...ایوبـی در دولـت یازدهم
بـه مـدت سـه سـال بهعنوان رئیس سـازمان سـینمایی
انتخاب شـد و در دو سـال گذشـته هم جای خود را به
محمدمهدی حیدریان داد .ایوبی در دوره ریاستش بر
سـازمان سـینمایی ،سـه طـرح مهـم و بـه قـول خودش
کارشناسـی شـده را اجرایی کرد ،مدرسـه عالی سـینما
که بعدها به مدرسـه سـینمای ملی تغییر نام داد؛ جدا
شـدن بخـش بینالملـل جشـنواره فیلـم فجـر از بخش
سـینمای ایران و همچنین تاسـیس گروه هنر و تجربه.
طرحهایـی کـه بـا هزینـه کالن و البتـه بـا انتقاداتـی از
سـوی برخـی از اهالـی سـینما مواجـه بـود.
حـاال شـنیده میشـود کـه بعـد از حضـور دوسـاله
حیدریـان در راس سـازمان سـینمایی ،قـرار اسـت کـه
میـراث ایوبـی بعـد از صـرف آن هزینههـای زمانـی و
مالـی ،یـا بالـکل حـذف شـوند یـا اینکـه تغییـر شـکلی
دوبـاره یابنـد .شـواهدی کـه نشـان میدهـد همچنـان
خلأ جـدی گفتمـان مشـخص و قدرتمنـدی در میـان
تئوریسـینهای دولتـی در حـوزه فرهنـگ وجـود دارد.
ورود تبعـی و غیراصیـل بـه حـوزه فرهنـگ و عدم وضوح
مواضـع در حمایـت از یـک گفتمان فرهنگی مشـخص
باعـث بـروز چنیـن تغییـرات سـریع و گاهبـهگاه شـده
ا ست .

رفتـن حجـتا ...ایوبی از سـازمان سـینمایی و روی کار
آمـدن محمدمهـدی حیدریـان حـرف و سـخن دربـاره
تعطیـل شـدن ایـن مدرسـه زیـاد شـنیده شـد .طرحـی
کـه بـا بودجههـای کالن شـکل گرفـت و بـه تعـدادی
از کارگردانـان شـناخته شـده سـینما ،دسـتمزدهای
هنگفـت داده شـد تـا در ایـن مدرسـه تدریـس داشـته
باشـند و حتـی ایـن مسـاله صـدای سـینماییها را هـم
درآورد امـا حـاال سرنوشـت ایـن مدرسـه در هالـهای
از ابهـام و تردیـد قـرار دارد .رو حا ...حسـینی ،مدیـر
مدرسـه در گفتوگویـی تاکیـد کـرد« :مدرسـه ملـی
سـینمای ایـران همچنـان بـه کار خـود ادامـه میدهـد
امـا فعالیتهـای ایـن مدرسـه با تغییر رویکرد به سـمت
بازآمـوزی و دانشافزایـی سـینماگران پیش میرود و تا
اطلاع ثانـوی هیچ دانشـجویی در این مدرسـه پذیرفته
نمیشـود».
حیدریان در نشسـت خبری اسـفندماه سـال گذشـته،
دربـاره وضعیـت مدرسـه ملـی سـینما کـه زمزمههـای
انحلال همیشـگی آن بـه گوش میرسـید ،اظهار کرد:
«در برنامـه جامـع سـینمایی خود ،هنوز بـه جمعبندی
تعطیلـی مدرسـه ملی سـینما نرسـیدهایم ».البتـه او در
مـورد تقویـت ایـن مدرسـه هـم صراحتا صحبـت نکرد.

بـود کمی سروسـامان بگیرد ،حـاال باید منتظر تغییرات
جدیـد بمانـد کـه این تغییـرات میتواند منجر به منحل
شـدن این گروه سـینمایی شـود.
البته کسـانی که متولی این گروه هسـتند هم معتقدند
گـروه هنـر و تجربـه نتوانسـته اسـت بـه آن ایدهآلـی که
برای آن لحاظ بود برسـد .شـهرام مکری که فیلمهایش
بـا گـروه هنـر و تجربـه ،توانسـتند فرصـت اکـران پیـدا
کننـد ،در مـورد ایـن گـروه گفـت« :تصـورم بـا ایدهآلـی
کـه از شـکلگیری هنـر و تجربـه پـس از گذشـت سـه
چهـار سـال وجـود دارد ،فاصلـ ه زیادی دارد .شـاید نظر
گـروه اجرایـی هنـر و تجربـه بـا نظـر مـن متفاوت باشـد
ولـی بـه نظـرم بایـد در جـای بهتـری میایسـتادیم کـه
االن ایـن گونه نیسـت».

نشست خبری تشـــریح برنامههای
بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران
روزگذشتهباحضورمجیدمالنوروزی
مدیرکلدفترهنرهایتجسمیوزارت
ارشاد ،علیمحمد زارع رئیس موزه و
جمعی از دستاندرکاران مرمت موزه
برگزار شد.

موزه به دلیل فرم معماری اهمیت تاریخی دارد

مجیدمالنوروزی،مدیرکلدفترهنرهایتجسمیوزارتارشاد
نیز در این نشست گفت« :موزه به دلیل فرم معماری و قدمتی
که دارد همواره در این ســـالها برایمان حائز اهمیت تاریخی
بوده است و به نظرم بازسازی این موزه میتواند بر اهمیت آن
بیفزاید .به همین خاطر از اهالی رسانه درخواست میکنم تا
 10روز یک بار به موزه ســـر بزنند و ضمن بازدید از روند ترمیم
آن ،گزارشهایی را هم تنظیم و منتشـــر کنند .بیش از چهار
دهه اســـت که موزه نیازمند مرمت اســـت .البته در دهه 70
بازسازیهاییجزئیرویآنصورتگرفت،ولیامسالتصمیم
گرفتیم یک بار برای دستکم سه دهه بعد به ترمیم و بازسازی
اساسی آن بپردازیم».

ن برانگیز میشد
خارج کردن آثار از موزه سوءظ 

مدیرکلدفترهنرهایتجسمیوزارتارشادادامهداد«:درطول
این ســـالها مکاتباتی با نهادهای ذیربط انجام دادیم و در
عینحال در یکی دو سال گذشته با دفتر رئیسجمهوری نیز
مکاتباتیداشتهایموحاالبعدازدوسالبامیسرشدناعتبارات
مالی ،میتوانیم کار مرمت موزه را شروع کنیم .ما برای شروع
تصمیمداریمبهوسعتگنجینهاضافهکنیم.درابتداقراربودآثار
گنجینه موزه به جای دیگری منتقل شود ولی احساس کردیم
اگر این اتفاق بیفتد از طرفی آثار صدمه خواهند دید و از سوی
دیگراینکارموجببروزسوءظنهاییمبنیبراینمیشودکه
اگرچههمهآثارازموزهانتقالدادهشدهاندولیدراینبینبرخی
آثارمفقودشدهاند.بههمینخاطربرایجلوگیریازشایعاتو
شبهات تصمیم گرفتیم بازسازی موزه را در حالی انجام دهیم
که آثار گنجینه موزه جابهجا نخواهند شد».
مالنـــوروزی با تاکید براینکه آثار گنجینه مـــوزه همواره برای
هنرمندان اهمیت داشته و دارد ،گفت« :بعد از گزینشهای
بسیار ،شرکتی را یافتهایم که تبحر زیادی در بازسازی و مرمت
مکانهایینظیرموزههنرهایمعاصرتهراندارد.همچنینقرار
استدرکناراینشرکت،شوراییهمتشکیلشودکهبهنظارت
کافیدراینزمینهبپردازد.درعینحال،موزههنرهایمعاصر،
دفترهنرهایتجسمیوزارتارشادوشرکتپیمانکارقصددارند
از زمان شروع مرمت موزه به تهیه فیلم مستند و عکسهایی در
این ارتباط بپردازند».

ترمیم موزه تا پایان شهریورماه ادامه دارد

در ادامه این نشســـت ،مسعود معمار ،رئیس اداره نظارت بر
طرحهای عمرانی توضیح داد« :بناهایی مثل موزه هنرهای
معاصر تهران ،فرهنگســـرای نیاوران ،تئاتر شهر و ...همواره
دارای ارزشهای زیادی بودهاند .من از ســـال  92که به این
ســـمت منصوب شـــدهام همواره تالش کردهام در راستای
بازســـازی و ترمیم بناهایی از این دست در حفظ و نگهداری
بیشتر آنها بکوشم تا این بناهای تکرار نشدنی در گذر زمان
آسیب کمتری ببینند .اگرچه ما در سال  93نیز کارهایی در
این حیطه را در مـــوزه انجام دادیم که ترمیم برق اضطراری
ســـالن سینماتک ،مشکالت برودتی ســـاختمان موزه و...
برخی از این کارها بوده است .ولی امروز قصد داریم بازسازی
و مرمت در این زمینه را به شـــکل جـــدی و زیربنایی در بازه
زمانی طوالنیتری یعنی از هماکنون تا پایان شـــهریورماه
انجام بدهیم».

الحاقات چسبانده شده بر در و دیوار موزه را
حذفمیکنیم

احمد طالبینژاد ،مشاور طرح مرمت و بازسازی موزه نیز در
این نشست گفت« :باید توجه کنیم که موزه هنرهای معاصر
تهران یک بنای معاصر اســـت که فقط  40ســـال از عمر آن
میگذرد ،طبعا برخورد با بنای معماری معاصر هم ساده است
و هم دارای پیچیدگیهایی است .ما قصد داریم در گامهای
اولیه ترمیم موزه ،الحاقاتی که در طول این سالها روی در و
دیوار این مکان چســـبانده شده را از بین ببریم و در گامهای
بعدی رطوبت آن را برطرف کنیم .آنچه مسلم است ،این است
که سازه بن ا پابرجاست و اساسا موزه اشکال مهمی ندارد ،فقط
در نقاطی از موزه رطوبت به چشـــم میخورد که ممکن است
از نظر نگهداری آثار مشکلساز شود که باید مرتفع شود .در
عینحال ،کارهای دیگری مثل ساماندهی در بخشهایی
چون کتابخانه ،پشـــتیبانی ،گنجینه و قسمتهای اداری
انجام خواهد شد ،ولی بهطور کلی تغییرات اساسی در موزه
صورت نمیگیرد».

برای موزه سند مستقل گرفتهایم

درادامهایننشست،مجیدمالنوروزیدرپاسخبهسوالیدرباره
مداخله سازمان میراث فرهنگی نسبت به امور موزه هنرهای
معاصرتهرانگفت«:درستاستکهدرمواقعیسازمانمیراث
فرهنگی باید به نظارت بپردازد ،حتی در ماههای اخیر وقتی
بحث مرمت موزه جدی شد از سازمان میراث فرهنگی آمدند و
بازدیدکردندوگزارشهاییهمنوشتند،چراکهدیوانمحاسبات
خواستهبود تااین تعاملبینمابرقرارشودکهاینطورهمشد.
بههرحال ،موزه هنرهـــای معاصر تهران به دلیل مولفههایی
دارای ویژگی و اعتبار جهانی است .ضمن اینکه در سالهای
اخیرمتوجهشدیمموزهسندندارد،بنابرایندراینزمینهاقدام
کردیموموفقشدیمسندآنرابگیریم.بااینحال،اطرافموزه
مکانهایی مثل بازارچه خوداشتغالی به وجود آمدهکه طبعا
به پیکره و جایگاه موزه هنرهای معاصر تهران و موزه ملی فرش
لطمه وارد کرده است .بنابراین از شهرداری خواستهایم فکری
به حال مسائلی از این دست کند».

ارزش آثار گنجینه  ۵میلیارد دالر است

مدیرکلدفترهنرهایتجسمیوزارتارشادهمچنیندرپاسخ
به ســـوالی مبنیبراینکه ارزش کل آثار گنجینه موزه هنرهای
معاصر تهران چقدر اســـت ،گفت« :اگرچه قیمت آثار همواره
در حال تغییر اســـت و نمیتوان رقم ثابتی را به فراخور شرایط
زمانه برای آنها در نظر گرفت ،با اینحال از برآیندی که نسبت
به ارزشـــمندی آثار گنجینه داشتهایم متوجه شدهایم که آثار
گنجینه موزه پنج میلیارد دالر ارزش دارند».

چهارسو
قطعه «مسیح کردستان»
برای شهید بروجردی منتشر میشود

محسن توسلی ،خواننده موسیقی انقالبی از تولید یک
قطعه موســـیقی با موضوع شـــهیدمحمد بروجردی از
سرداران هشت سال دفاع مقدس خبر داد و جزئیات آن
را تشـــریح کرد .به گفته این خواننده جوان ،قرار است روز
اول خردادماه به مناســـبت سالروز شهادت سردارمحمد
بروجردی قطعه «مسیح کردستان» در دسترس مخاطبان
قرار داده شود .این آهنگساز دربارهانگیزه خود نسبت به
انتشـــار این قطعه نیز گفته است« :به دلیل اینکه شهید
بروجردی اهل استان لرســـتان بود از گویش بروجردی
اســـتفاده کردهایم که در ترجیعبنـــد ترانههای مجتبی
خرسندی این گویش وجود دارد.در عین حال ،تصمیم
داشـــتیم از سازهای محلی لری نیز استفاده کنیم اما به
دلیلاینکهاینقطعهازحالوهوایمتفاوتیبرخورداربود
فقط از ساز کمانچه استفاده کردیم که به گمانم به خوبی
رویکارنشستهاست».بهگفتهتوسلی،مجتبیخرسندی
شاعر،امیدرهبرانتنظیمکننده،پویاناعتصامیمیکسو
مستر،بابکشهرکینوازندهکمانچهوسیدعرفانموسوی
گرافیست عوامل اجرایی این قطعه را تشکیل میدهند.

پوران درخشنده
اولین سریالش را میسازد

پـوران درخشـنده ،کارگـردان سـینمای ایـران قـرار
اسـت سـریالی دربـاره مسـتوره اردالن ،بانـوی شـاعر و
تاریخنـگار کردسـتانی بسـازد.
ایـن پـروژه در راسـتای برنامهریـزی مرکـز اسـتانهای
صداوسـیما بـرای سـاخت آثـار تلویزیونـی بـا محوریـت
زندگـی مفاخـر نقـاط مختلـف کشـور طراحـی شـده
اسـت .درخشـنده قصـد دارد ایـن سـریال را در ۲۶
قسـمت بسـازد و مطالعـات و تحقیقـات خـود را هـم
در ایـن زمینـه شـروع کـرده اسـت .درخشـنده ازجملـه
فیلمسـازانی اسـت کـه از گذشـته تـا بـه امـروز همـواره
مسـائل اجتماعـی را دسـتمایه کارهـای خـود قرار داده
اسـت .توجـه او در سـینما بیشـتر بـه سـمت معضلات
جامعـه اسـت ،کمـا اینکـه در فیلـم آخـر ایـن کارگردان
یعنـی «سـقف دودی» مسـاله طلاق عاطفـی و ایجـاد
فاصلـه میـان خانوادهها را تبیین کـرد« .رابطه»« ،پرنده
کوچک خوشبختی»« ،رویای خیس»« ،شمعی در باد»
و ...نیـز از دیگـر فیلمهـای درخشـنده از گذشـته تـا به
امـروز بـه شـمارمیروند.

تخصیص اعتبار  ۲۵۰میلیونی برای بازسازی
تئاترشهر

طـــی ماههای اخیر صحبتهایی مبنیبر بازســـازی و
مرمت ساختمان تئاترشهر به گوش رسید ،این درحالی
است که اخیرا مسعود معمار ،سرپرست دفتر طرحهای
عمرانی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسالمی اعالم کرد که
بازسازی ماشینری مجموعه تئاترشهر با تعمیر و نوسازی
تاسیسات مجموعه آغاز میشود .معمار با اشاره به اینکه
قرار است روند بازســـازی تئاترشهر ظرف روزهای آتی
شروع شود ،به تامین اعتبار حدود  ۲۵۰میلیون تومانی
برای نوسازی تاسیسات مجموعه تئاتر شهر اشاره کرد
و افزود« :با این کار معضل تاسیســـات و لولهکشی این
مجموعه فرهنگی برطرف میشود ».به گفته سرپرست
دفتر طرحهای عمرانی وزارت ارشاد ،قرار است وضعیت
سالن چهارسو نیز مورد بررسی قرار گیرد تا طی چند روز
آینده روند آکوستیک کردن سالن ،تغییر صندلیها و
سیستم تهویه آن آغاز و انجام شود .معمار گفته است:
«بازسازی سالن اصلی نیازمند سه میلیارد تومان هزینه
اســـت و برای این امر اوراق اســـناد خزانه سه ساله در
اختیار گرفتهایم».

پخش سری جدید «ماه عسل» با رویکرد
جوان پسندتر

مـاه مبـارک رمضـان درحالـی در روزهـای آینده شـروع
میشـود کـه برنامـه «مـاه عسـل» بـا اجـرای احسـان
علیخانـی چندیـن سـال اسـت کـه یکـی از برنامههـای
پرطرفـدار ایـن ایـام بـرای مخاطبـان تلویزیونـی اسـت.
بـا ایـن حـال ،قـرار اسـت دور جدیـد ایـن برنامـه بـا
تغییراتـی در رویکـرد بـه روی آنتـن بـرود ،چنـدان کـه
جعفـر عبدالمالکـی ،قائممقـام شـبکه سـه سـیما نیـز
در ایـن ارتبـاط اعلام کرده اسـت که این برنامه امسـال
جوان پسـندتر شـده و توجه ویژهای هم به شـعار سـال
یعنی «حمایت از کاالی ایرانی» خواهد داشـت .به این
شـکل کـه دسـتاندرکاران برنامـه «مـاه عسـل» قصـد
دارنـد در راسـتای پیـروی از ایـن شـعار ،میهمانانـی
متناسـب بـا موضـوع سـال را بـه برنامـه دعـوت کننـد.
قائممقام شـبکه سـه سـیما همچنین اشـاره کرده است
که علی فروغی ،مدیرجدید شبکه سه سیما قصد دارد
ایـن برنامـه را بیشـتر بـه ذائقه جوانان نزدیک سـازد .به
همین خاطر «ماه عسـل» امسـال به شکل متفاوتتری
روی آنتـن خواهـد رفت.

واکنش هنرمندان ایرانی به کشتار فلسطینیها
و افتتاح سفارت آمریکا در قدس اشغالی

بعـد از آنکـه در روزهـای اخیـر ،دونالـد ترامـپ
رئیسجمهـوری آمریـکا وعـده انتقال سـفارت آمریکا به
بیتالمقـدس را عملـی کرد ،بسـیاری از اهالی فرهنگ
وهنر نسـبت به این مسـاله واکنش نشـان دادند .هادی
حجازیفر ،بازیگر سـینما هم نوشـت« :این همه خون،
ایـن همـه زور و جهـان مثلا نگـران ،فقـط در حـال نگاه
کـردن و گاهـی پلـک زدن و وتـو کـردن اسـت .ایـن نظم
جهانـی همـان قانـون جنـگل کادوپیـچ شـده اسـت».
حبیـب احمـدزاده ،نویسـنده ادبیـات دفـاع مقـدس
هـم در یادداشـتی آورده اسـت« :امـروز فلسـطینیان
دوبـاره بـه دالیـل بسـیار تکـراری و سـاده بـه خـاک و
خـون کشـیده شـدند ،در تظاهراتی علیـه غصب دوباره
سرزمینشـان،ایـن دفعـه بـه دسـت ترامـپ ».در بخش
دیگری از این یادداشت آمده است« :فقط دیروز ،بیش
از  ۵۵فلسطینی بیسالح در بزرگترین و طوالنیترین
محاصـره انسـانی تاریـخ جهـان در مـرز غـزه سلاخی و
کشـتار شـده و بیش از  ۲۷۰۰فلسـطینی دیگر مجروح
شـدند کـه  ۹تـن از آنـان خبرنـگار هسـتند» .

