پوسترهایی که برای ویترین کوچک میشوند
گزارشی از وضعیت طرحهای روی جلد کتاب در ایران

 14ان��گار ضربالمث��ل «ت��وش خودمون را کش��ته،
بیرونش بقی��ه رو» برای طراحیه��ای روی جلد
کت��اب در ایران خیلی هم بیراه نیس��ت .طراحی
روی جلد کتاب که از دوران باس��تان در ای��ران از اهمیت
برخ��وردار ب��وده ،بهطورکلی دو دی��دگاه را دربرمیگیرد:
عدهای ک��ه معتقدن��د جلد کتابه��ای ایرانی از س��وی
دنی��ای بینالمللی مورد تحس��ین قرار گرفت��ه و دیگرانی

پنجشنبه  7دی 1396
سال اول ،شماره 48

که ب��اور دارند نباید به این نظرها اکتف��ا کرد چراکه تعداد
طرحهای بد در مقایسه با خوب بیشتر هستند.کتاب آرایی
و طراحی روی جلد از دوران گذش��ته در ایران مورد توجه
بوده و حتی ایرانی��ان برای کتیبههایش��ان ،جلد طراحی
میکردند اما در بررس��ی وضعیت طراح��ی جلد کتاب در
دوران معاص��ر میت��وان گفت که ش��رایط آن در نوس��ان
است .به گفته آیدین آغداشلو ،نقاش...
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خبر روز

نگاهی به ششمین جشنواره تئاترشهر در پردیس تئاتر خاوران

«فروشنده»
در جمع برترینهای سال ۲۰۱۷

معرفی نامزدهای بخش رمان و
داستان بلند جایزه «جالل»

اسامی داوران و نامزدهای بخش رمان و داستان بلند
دهمین دور ه جای��ز ه ادبی «جالل آلاحمد» اعالم
شد .بهگزارش ایسنا ،با داوری ابراهیم زاهدیمطلق،
علی چنگیزی و محمدرضا بایرامی از میان  ۴۹۵اثر
رسیده ،پنج اثر زیر بهعنوان نامزد نهایی بخش رمان
و داستان بلند دهمین دوره جایزه ادبی «جالل آل
احمد» معرفی شدند:
الفبای مردگان  /اثر هادی خورشاهیان
این خیابان سرعتگیر ندارد  /اثر مریم جهانی
بیکتابی  /اثر محمدرضا شرفیخبوشان
تپه خرگوش  /اثر علیاکبر حیدری
وقت معلوم  /اثر مهدی کفاش
مراسم پایانی دهمین دوره جایزه ادبی «جالل آل
احمد» در تاریخ  ۱۶دیماه  ۱۳۹۶س��اعت  ۱۴در
تاالر وحدت برگزار خواهد شد.

احسان صارمی
روزنامه نگار

قبرس��تان کناری پردیس
سکون و س��کوت
ِ
تئاتر خاوران ،به ششمین جشنواره تئاترشهر
هم س��رایت کرد ت��ا این جش��نواره از آزمون
تازهاش در جلب مخاطب سربلند بیرون نیاید.
محوطه بزرگ و نیمهسرسبز پردیس خاوران
در بیشتر اوقات جشنواره خالی از تماشاگر بود
و این پردیس در منطق��ه  15تهران ،با وجود
ترفندهایی که مدیر اخی��رش برای تبلیغات
(کاذب) به کار بسته بود ،نتوانست توجه مردم
و حتی هنرمندان را جلب کند.
بیشتر تماشاخانههای تهران حول تئاترشهر
ش��کل گرفتهاند و کمتر منتقد یا خبرنگاری
در کوران اجراهای تئاتر راهی پردیس خاوران
میش��ود .انتش��ار برخ��ی تصاوی��ر از فقدان
مخاط��ب نمایشه��ای اخیر ای��ن پردیس و
البته صحبته��ای اعتراض��ی اصغر همت و
اعض��ای خانه تئاتر در هدر رفتن س��رمایهای
در ش��هرداری ،معضل پردیس را حادتر کرد.
خ��اوران در کمتر از یک س��ال س��ه مدیر به
خود دیدهاس��ت .ش��هرام کرم��ی آن را رها
میکند تا حس��ین مسافرآس��تانه جایگزین
او ش��ود .مسافرآس��تانه به بهانه بازنشستگی
کنار میرود تا امیر عبدالحسینی سرپرستی
پردیس را به عهده بگی��رد .او با آوردن برخی
هنرمندان چهره و ایج��اد بمب خبری تالش
میکرد ت��ا برنامههایی ب��رای جلب مخاطب
به پردیس تئاتر تهران فراهم کند؛ اما با وجود
جش��نواره تئاتر ش��هر این برنامهها به آینده
موکول میشود.
با اینحال ششمین جشنواره تئاتر شهر طی
8روز در پردیس تئاتر تهران به شکل متمرکز
برگزار شد تا به تنها جشنواره متمرکز تمام ادوار
تاریخ تئاتر کشور بدل شود .قرار بود پنج سالن
بلکباکس این پردیس میزبان تعداد کثیری
نمایش میش��ود و پس از ی��ک دوره رخوت،
هیاه��و فضای پردی��س را بگی��رد و هر گروه

نمایش��ی با توجه به دامنه دوستان و خانواده
اعضایش ترافیک بشری را برای پردیس فراهم
کند؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
چندان خبری هم از مخاطبان محلی نبود .به
محالت اطراف پردی��س که نگاهی بیندازیم،
میبینیم ک��ه برخالف تصوری ک��ه برایمان
س��اختهاند آنجا خبری از فقر نیس��ت .بافت
اجتماعی منطقه در اختیار طبقات متوس��ط
است .خبر چندانی از فضاهای تجاری نیست
و برخالف تصور عم��وم ،پردیس تئاتر تهران
با ظرفیت خوبی ب��رای جلب مخاطب روبهرو
است ،اما در منطقه ردی از تبلیغات جشنواره
دیده نمیشود ،همانطور که در دیگر نقاط شهر
بیلبوردی در اختیار جشنواره شهرداری قرار
نگرفته است .حتی در محل گذر مردم از کنار
پردیس بنری وجود ندارد .منطقه  15برخالف
مناطق مرکزی تهران فاق��د فضای تبلیغات
شهری است و حتی س��ازمان زیباسازی هم
از فرصتهای منطقه به خوبی استفاده نکرده
است .گپ با س��اکنان منطقه شاهد آن است
که مردم چندان اطالعی از وضعیت جشنواره
ندارن��د و این نش��انه ضعف گ��روه تبلیغاتی
شهرداری است.
ضعف دیگر جش��نواره فقدان نامهای جذاب
برای مخاطبان محلی اس��ت؛ اگرچه ش��هرام
کرمی ،دبیر جشنواره همواره حامی گروههای
جوان بوده است اما او در نشست درباره حضور
حرفهایها و محقق نش��دن این برنامه سخن
سینما

فیلم محسن امیریوسفی شرایط قانونی نمایش
یوششم فیلم فجر را دارد
برای هیأت انتخاب جشنواره س 

حمایت نهادهای سینمایی از «آشغالهای دوستداشتنی»

جامعه فردا :اکران میش��ود ،اکران نمیش��ود ،اکران میش��ود ،اکران
نمیشود ،اکران میش��ود ،اکران نـ ...این روزهای سینمای ایران پر شده
است از شدنها و نش��دنهای غیرقطعی و بیثباتی که سینماگران را از
حمایت مسئوالن ،چه خانه سینما و چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
ناامید کرده اس��ت .فیلمهای توقیفی ،که بعد از کش��اکشهای بس��یار
رفع توقیف ش��دند ،هنوز اجازه اکران نیافتهاند و رفع توقیف گویی تنها
نمایشی خوش آبورنگ برای دولت بوده اس��ت که شانه از زیر توقعات
خالی کند« .آش��غالهای دوستداشتنی» محسن امیریوسفی فیلمی
است که سالهاست درگیر کوچه علی چپی شده است که مدعیان حامی
هنر خود آنجا مقیم شدهاند.
جشنواره دوستداشتنی

ادامه فیلمبرداری سریال
جدید عیاری در گرجستان

تصویربرداری مجموع��ه تلویزیون��ی « ۸۷متر» به
تهیهکنندگ��ی و کارگردان��ی کیانوش عی��اری در
لوکیش��ن اصلی منزلی حوالی خیابان نیلوفر تهران
ادام��ه دارد .بهگ��زارش ایلن��ا ،تاکن��ون ای��ن پروژه
 ۲۰درصد پیشرفت داشته و تدوین همزمان توسط
پرستو جنیدی و زیرنظر مس��تقیم کیانوش عیاری
درح��ال انجام اس��ت .به گفت��ه حس��ن آقاکریمی
مدیرتولید  ۸۷متر ،هم اکنون س��کانسهای مربوط
به درگیریهای دو خانواده پور َد َورانی و خلیلی بر سر
خانهای که یک کالهبردار بهطور مشترک به این دو
خانواده فروخته است ،درحال فیلمبرداری است .علی
دهکردی،فریباکامران،دیبازاهدی،حسینسلیمانی
و غزل ش��جاعی بهعنوان خانواده پور َد َورانی ،مهران
رجبی ،شهین تسلیمی ،ملیکا نصیری ،عرفان آصفی
و الهه خادمی بهعنوان خانواده خلیلی این روزها در این
لوکیشن مقابل دوربین میروند .بهگفته آقا کریمی
تصویربرداری در این لوکیش��ن اصلی تا اس��فندماه
ادامه خواهد داش��ت و پس از آن در اواسط فروردین
سال  ۱۳۹۷گروه برای ادامه کار به کشور گرجستان
میروند .او درباره داستان سریال در گرجستان اظهار
کرد :در ادامه قصه ،خانواده پور َد َورانی و خلیلی برای
جستوجوی کالهبرداری که خانه را به آنها مشترکا
فروخته است به این کشور میروند و...

گفته بود .در حالیکه در طول این یک س��ال
نمایشهای حرفهای بسیاری با محوریت شهر
در تماشاخانههای مختلف تهران اجرا رفتهاند
ک��ه نام عوامل��ش میتوانس��ت موجب رونق
جشنواره و پردیس تئاتر شود ،اما این فرصت
به سادگی از دس��ت رفت .بیشتر نمایشهای
جشنواره آماتوری بودند و برخی پس از پایان
اجرا حتی از نخس��تین اجرای کامل نمایش
خود میگفتن��د .آنان فرصتی برای داش��تن
اجرای  Generalنداشتهاند .این خود یکی از
دالیل آماتوری بودن گروههاست که فرصت،
مکنت و ق��درت اجرایی پیش از اجرای اصلی
را نداشتهاند.
با وجود جدول بزرگ و بودجه اندک جشنواره
میت��وان حدس زد گروههای نمایش��ی تمام
تالش خود را کردهاند تا هزینهها را به حداقل
برسانند .پس یک نمایش بدون هیچ دکوری و
وابستگی کامل به نورپردازی قانعکننده به نظر
میآید .بیشتر آثار به این منوال تولید شدهاند.
خبری از دکورهای آنچنانی نیست .نمایشها
تکپردهای هستند و در صورت چندپردهای
بودن با استفاده از آکسسوار و تغییر چینشها،
پردههای نمایشی تغییر میکنند.
جش��نواره تئاترش��هر یک فرصت است برای
کس��انی که نه توانای��ی اجرا در س��النهای
خصوص��ی را دارند نه مهلت ب��رای ماندن در
ص��ف انتظار نوبت اجرای س��النهای دولتی.
برای کسانی است که مشقهای دانشگاهی و
کارگاهی را میتوانند عملیاتی کنند؛ اما بهنظر
شکل جدول و فقدان افراد خبرهتر ،انگیزههای
اولی��ه گروهه��ا در رقابت کردن را میکش��د.
جشنواره تئاتر شهر با چنین رویهای نیازمند
هیجانی از جنس جش��نواره تئاتر دانشگاهی
اس��ت و ش��اید باز کردن پای دانشجویان به
ستاد اجرایی بتواند این هیجان را به جشنواره
تزریق کند.
اختتامیه این دوره از جش��نواره امروز ساعت
 14در س��الن اصل��ی پردیس تئات��ر خاوران
برگزار میشود.

چهارم دیماه س��ازندگان این فیلم س��ینمایی ،که از دلخوشی به اکران
عمومی آن دست کش��یدهاند ،طی بیانیهای خواستار نمایش فیلمشان
برای هیأت انتخاب جشنواره سیوششم فیلم فجر شدند .امیریوسفی طی
پنج سالی که از ساخت فیلمش میگذرد ،با وجود تمام تحریمهای داخلی
علیه فیلمش ،آن را در هیچ جشنواره خارجی نمایش نداد تا فرصت حضور
در جشنواره فجر را پیدا کند و هرسال با توجه به ناکامی در اکران این فیلم
برای استفاده از یک فرصت قانونی جهت بررسی در هیأت انتخاب جشنواره
فجر و نمایش در این جش��نواره اقدام کرده و در سالهای  ۹۴ ،۹۳ ،۹۲و
 ۹۵با پر کردن فرم جشنواره درخواست بررسی این فیلم در هیأت انتخابِ
وقت را داش��ته که یا به این هیأت ارائه نشده یا در سال  ۹۵به درخواست
هیأت انتخاب فیلم برای اعضا نمایش داده شد اما بنا به اعالم رسمی اعضای
یوپنجم به علت نداشتن پروانه نمایش این فیلم
هیأت انتخاب جشنواره س 
مورد بررسی (رد یا تأیید) قرار نگرفت.
درخواست هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر

 ۴نفر از اعضای هیأت انتخاب شامگاه سهشنبه مطابق آییننامه جشنواره
فجر درخواس��ت نمایش «آشغالهای دوستداش��تنی» را به دبیرخانه
جشنواره ارائه دادند.

اعتراض هیأت مدیره مجمع فیلمسازان به بهانهها

روزگذشتههیأتمدیرهمجمعفیلمسازان،باتکیهبراعتباریکهفیلمهای
اعضایش برای سینمای ایران آفریده ،در نامهای خطاب به رئیس سازمان
سینمایی ،محمدمهدی حیدریان ،جلوگیری از ظلم مضاعف در حق فیلم
«آشغالهای دوستداشتنی» و فیلمس��ازش را خواستار شد« :در چهار
دوره گذشته جشنواره ،این فیلم به بهانههای مختلف هر بار از شرکت در
جشنواره فیلم فجر بازماند ،اما امسال با صدور پروانه نمایش در شهریورماه
گذش��ته ،امتناع از نمایش آن برای هیأت انتخاب جش��نواره فیلم فجر،
غیرقابل قبول است.
با این حال بر اساس شنیدهها ،مسئولین جشنواره تاکنون از ارائه این فیلم
به هیأت انتخاب جلوگیری کردهاند .آنها به تهیهکننده فیلم گفتهاند به

دلیل رد شدن فیلم توسط هیأت انتخاب در سال  ،۹۵امکان پذیرش آن
در جشنواره امسال منتفی است .درحالیکه با مصاحبههای رسمی دو نفر
از اعضای هیأت انتخاب ،خانم نرگس آبیار و آقای دکتر حسیننژاد ،این
موضوع تکذیب و اعالم شد که به علت نداشتن پروانه نمایش قضاوتی در
مورد انتخاب شدن یا نشدن این فیلم در آن سال صورت نگرفته است».
باالخره خانه سینما هم موضع گرفت

س��خنگوی کانون کارگردانان خانه سینما توجه بیش از اندازه به نگرانی
دلواپسان را باعث تأسف دانسته و آن را موجب ترویج ناامیدی برشمرده
است .محمدعلی سجادی ،سخنگوی کانون کارگردانان خانه سینما در
گفتوگویی با ایس��نا با اش��اره به اینکه در روزهای گذشته اکران نشدن
فیلمی که مجوز نمایش داشته به یک شوخی غمانگیز شبیه شده است،
بیان کرد :کانون کارگردانان خانه سینما پس از تشکیل جلسه و بررسی
گفتههای اخیر دستاندرکاران جشنواره مبنی بر اینکه فیلم «آشغالهای
دوستداش��تنی» پیش از این توسط کمیته انتخاب جشنوار ه دور ه قبل
دیده شده و امسال امکان بررسی آن وجود ندارد ،بر این مسئله تأکید دارد
که با توجه به اینکه فیلم محسن امیریوسفی قبال پروانه نمایش نداشته
و وجه قانونی برای بررسی آن نبوده است ،االن با در اختیار داشتن پروانه
ی و قانونیاش است که توسط
نمایش وجه قانونی پیدا کرده و حق طبیع 
هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر دیده شود.سجادی با اشاره به دیداری که
کانون کارگردانان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته و این دو فیلمساز
هم در آن دیدار حضور داش��تند و رودررو صحبت شده است ،گفت :علت
این انفعال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را در برابر مجوزهایی که صادر
کردهاستمتوجهنمیشویم،چونمطالباتماعجیبوغریبنیست؛بلکه
درخواستی قانونی و براساس امضای خود مسئوالن است اما متأسفیم که
پایامضایشاننمیایستند.سجادیبااشارهبهاکراننشدنفیلم«عصبانی
نیستم» پس از مشخص شدن زمان اکران گفت 80 :میلیون نفر جمعیت
داریم که در بهترین حالت ممکن است یکمیلیون نفر به تماشای این فیلم
بنشینند ،پس آیا تمام نگرانیهایی که وجود دارد فقط برای اعتراض چند
نفر محدود است که باعث میشود دو فیلمساز جوان و خالق ناامید شوند؟

عکس  :پایگاه اطالع رسانی دولت

آخرین ساخته اصغر فرهادی از نگاه دو مرجع معتبر
سینمایی در جمع برترین آثار سینمای سال ۲۰۱۷
قرار گرفت .بهگزارش ایس��نا« ،برو بیرون» ساخته
«جردن پیل» با امتی��از  ۹۹درصد از میان  ۲۹۵نقد
نوشته ش��ده در رتبه نخست برترین فیلمهای سال
 ۲۰۱۷از نگاه س��ایت «راتن تومیت��وز» قرار گرفته
و پ��س از آن «بیمار ب��زرگ» با امتی��از  ۹۸درصد و
«دانکرک» با  ۹۲درصد در مکانهای دوم و سوم قرار
گرفتهاند .رتبههای چهارم تا دهم نیز به ترتیب به «زن
ش��گفتانگیز» (« ،)۹۲لیدی برد» (« ،)۹۹لوگان»
(« ،)۹۳جنگ س��تارگان :آخرین ج��دای» (،)۹۱
«بچه راننده» ( ،)۹۳انیمیشن «کوکو» ( )۹۷و «ثور:
راگناروک» ( )۹۲اختصاص یافت است .رتبه فیلمها
براساس امتیاز کسب شده به نسبت تعداد نقد نوشته
درباه آنها محاس��به شده است .در این فهرست فیلم
«فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی و برنده جایزه
اسکار بهترین فیلم خارجی سال ۲۰۱۷با امتیاز باالی
 ۹۶از میان  ۱۷۰نقد نوشته شده در وبسایت «راتن
ن فیلمهای س��ال
تومیتوز» در مکان نوزدهم برتری 
جای گرفته اس��ت .سایت سینمایی «متاکریتیک»
نیز در فهرس��ت برترینهای س��ال  ،۲۰۱۷مستند
«چهرهها مکانها» به کارگردان��ی «آنیس واردا» و
«جی.آر» با امتیاز  ۸۵در رتبه نخس��ت جای گرفته
و پس از آن «زن شگفتانگیز»« ،دانکرک»« ،لیدی
برد»« ،مرا به نامت صدا کن»« ،فاکسترات»« ،پروژه
فلوری��دا»« ،ماجرای فانت��وم»« ،کتابخانه عمومی
نیویورک» و «به او مورگان میگوییم» در رتبههای
بعدی قرار گرفتهاند .فیلم «فروشنده» در این فهرست
با امتیاز  ۸۵از سوی  ۳۶منتقد در رتبه سیوسوم قرار
گرفته و مستند «رویاهای دمصبح» ساخته مهرداد
اسکویی نیز با همین امتیاز از  ۹منتقد سینمایی در
جایگاه سیونهم برترین فیلمهای سال  ۲۰۱۷قرار
گرفته است.

مظلومدرقلب
پانزدهمینمنطقهتهران

ایران درودی یکسال پس از کلنگزنی موزهاش در گفت و گو با «جامعه فردا»:

فکر میکنم وقتی مجوز را بدهند
کهدیگرنیستم
  سحر آزاد
روزنامه نگار

موزه ایران درودی لنگ اعطای یک قرارداد است ،قراردادی که
باگذشت بیش از یکسال از مراسم کلنگزنی هنوز به شهرداری
منطقه شش اعطا نشده و درودی را در بیم آن نگه داشته است که
نتواند شاهد افتتاح آن باشد.
شهریور سال  95مراسم کلنگزنی موزه ایران درودی در خیابان
یوس��فآباد بین خیابان  ۶۵و  ،۶۷پش��ت پارک پرس��تو انجام
ش��د .درودی که در زمینههای مختلفی همچ��ون کارگردانی،
نویس��ندگی ،منتقدی هنر و تدریس در دانشگاه فعالیت کرده،
بیشترازهمهبهعنواننقاششناختهمیشود،نقاشیکهتابهحال
دو بار نمایشگاه انفرادی از او در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار
شده اس��ت .او متولد  1315در خراسان است که در هشتمین
دهه زندگیاش ،دغدغه تاسیس موزهای را دارد که قرار است با
هزینه شخصی خودش راهاندازی شود .کلنگزنی این موزه سال
گذش��ته انجام شد اما پس از یکسال و سهماه هنوز به سرانجام
نرسیده است چراکه قرارداد واگذاری زمین از شهرداری تهران
به شهرداری منطقه شش که در آن زمین واقع شده ،ابالغ نشده
است .درودی به «جامعه فردا» میگوید که هنوز درگیر کارهای
اداری مربوط به موزه است و تابهحال اقدام عملی در این زمینه
صورت نگرفته اس��ت .او ادامه میدهد«:مدام کارهای اداری را
بهانه میکنند .من از این کارهای اداری سردر نمیآوردم و وقتی
میبینم زمان درحال از بین رفتن است ،بیشتر ناراحت میشوم.
حالم بد است و دلهره و استرس زیادی دارم .فکر میکنم وقتی
مجوز را میدهند که دیگر نیس��تم .دیگ��ر نمیدانم چه کاری
باید بکنم».
درودی درباره جزئیات زمینی که قرار است موزه در آن تأسیس
شود ،چنین میگوید«:این زمین  720متر است که در بخشی از
آن یک پارک قرار دارد .در دورهای که آقای قالیباف شهردار تهران
بودند ،قرار ش��د کاربری این پارک فرهنگی شود و درنظر داریم
ورودی موزه از پارک باشد .آقای جهانگیر درویش هم که از یکی
از معماران بسیار خوب است ،نقشه این موزه را طراحی کرده است
اما به دلیل اینکه هنوز مجوز به ما داده نشده است ،نتوانستهایم
کارهای مربوط به موزه را شروع و از این نقشه استفاده کنیم».
این نقاش سپس به دغدغه این روزهایش اشاره کرد«:استرس
مربوط به کارهای موزه باعث شده است ،این روزها حالم خوب
نباش��د .خانهای را که در پاریس داش��تم فروختم تا این موزه را
راهاندازی کنم اما هنوز کاری صورت نگرفته است .آخر سر این
دلهره من را میکشد .نگرانم بعد از من این موزه چه خواهد شد و
تابلوهایم چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد».

تکتم نعیمی ،مدیر برنامههای ای��ران درودی و از اعضای هیأت
امنای این موزه نیز به «جامعه فردا» گفت«:قرارداد ما با شهرداری
فقط قرارداد بهرهبرداری است یعنی عرصه به شهرداری و اعیان
به خانم درودی تعلق دارد .هزینه ساخت ،نقشه و ساختمان هم
از سوی خانم درودی پرداخت خواهد شد .پارک همچنان متعلق
به شهرداری است منتها کاربری آن به فرهنگی تغییر میکند».
همچنی��ن در روز کتابگردی محمدجواد حقش��ناس ،رئیس
کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر تهران ،احمد مسجدجامعی
عضو شورای شهر تهران و شهردار منطقه شش با ایران درودی
دیدار کردند و در مورد موزه نیز صحبت شد .نعیمی در پاسخ به
این س��ؤال که حاصل این دیدار تغییری در روند تاسیس موزه
داش��ته اس��ت ،گفت« :همگی آنها لطف دارن��د و واقعا هروقت
تماسی با آنها داشتهایم ،پاسخگو بودهاند .عالو ه بر اینکه از دفتر
شهردار تهران و شهرداری منطقه شش هم با ما تماس میگیرند
و پیگیر مسئله هس��تند .حتی در دوره شهرداری آقای قالیباف
هم پاس��خگویی به تماسهای ما انجام میشد اما نمیدانیم با
وجود پیگیری مسئوالن چرا این کار جلو نمیرود .خانم درودی
در شرایطی نیست که بتواند اینهمه دلهره و استرس را تحمل
کند و این مسئله آرامش او را برهم میزند».
در انتظار نهادهای مسئول

در جدیدترین رویداد ،روز گذشته شهردار منطقه  ۶به خانه
ای��ران درودی ،نقاش مطرح ایرانی رف��ت و آخرین وضعیت
س��اخت موزه این هنرمند را بررس��ی کرد .بهگزارش روابط
عمومی ش��هرداری منطقه  ،۶در این دی��دار ایران درودی با
ش��رحی از وضعیت موزه که قرار اس��ت  ۱۹۵اثر فاخر هنری
خودش را به نمای��ش بگذارد ،گف��ت :کار طراحی بنای این
موزه با هنرمندی جهانگیر درویش که از معماران ش��ناخته
شده جهان است صورت گرفته و بنا در چهار طبقه با کاربری
فرهنگی ساخته میش��ود تا بهعنوان پایگاهی آموزشی برای
هنردوستان و هنرآموزان مورد اس��تفاده قرار گیرد .او اعالم
کرد :برای ساخت موزه تنها به دنبال آخرین مجوزها از سوی
نهادهای مسئول هستیم .عظیم بابایی -شهردارمنطقه  - ۶با
اش��اره به اینکه کار ساخت موزه پیگیری خواهد شد ،تصریح
کرد :با توجه به اینکه ملک این موزه در منطقه  ۶واقع ش��ده
بهدنبال پیگیری کارهای س��اخت بنا هس��تیم تا بهزودی به
سرانجام رس��د .بابایی پروسه س��اخت موزه و مراحل کار را
توضیح داد و افزود :با همکاری مشترک با شهرداری مرکز کار
ساخت موزه به سرانجام خواهد رسید و مدیریت شهری برای
ساخت موزه ایران درودی تمامی تسهیالت را فراهم میکند.
مانع جدی برای ساخت موزه بانوی نقاشی ایران وجود ندارد.

موسیقی

کنسرت «ترانههای محلی جهان» روی صحنه ارسباران
گروه ُکر دو فرهنگس��رای ارس��باران روز
چهارش��نبه 13 ،دی م��اه ،قطعات��ی از
ترانههای محلی جهان را در فرهنگسرای
ارسباران اجرا میکند .در این کنسرت که
به رهب��ری نیما فاتحی برگزار میش��ود،
قطعاتی از کش��ورهای اس��پانیا ،کامرون،
رومانی ،نروژ ،بولونیا و ایران اجرا میشود.
اعض��ای گ��روه اجرای��ی کنس��رت گروه
کر ارس��باران را ش��بنم بهروزف��ر ،فرانک
پاش��ایی ،درسا خالقی ،ش��یوا خسرویان،

غزال ش��میرانی ،س��امیا صفای��ی ،المیرا
فرس��اییعالیی ،مین��ا گلپایگانی ،الدن
مظفری ،موژان معارف و ش��رمینه معینی
در بخ��ش س��وپرانو ،لی�لا جعفرینژاد،
نسترن حسینینژاد ،الهام کاویانی ،بهاره
کرمی ،درنا کماللو و ش��ادی میرکریمی
در بخش آلتو ،حمید آقایی ،مهدی پناهی،
سپهر س��لیمانی ،علیرضا قادری و مسعود
قربانی در بخش تنور ،مهرداد اخالقی ،ابوذر
پاش��ایی ،محمدحس��ین دامنکش و علی

محمدیان در بخش باس تشکیل میدهند.
عالقه مندان برای تهیه بلیت میتوانند به
سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

