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خبر فرهنگ و هنر

ساختامنخانهتئاتر
افتتاحمیشود

ایران تئاتر :ســاختمان
جدید خانه تئاتر روز شنبه،
۲۵فروردین مقارن با مبعث پیامبر اکرم(ص)،
طی مراسمی تئاتر افتتاح میشود.
ســاختمان جدید خانه تئاتر در روز شنبه،
25فروردین مقارن با مبعث پیامبر اکرم(ص)،
طی مراســمی رســمی با حضور مقامات
و مســئولین فرهنگی-هنری و کشوری و
اعضای هیا تمدیر ه انجمنهای خانه تئاتر
افتتاح خواهد شد و پساز آن پذیرای اهالی
خانه تئاتر خواهد بود.پــس از افتتاح خانه
تئاتر در روز 25فروردین اعضای خانه تئاتر
و اهالی تئاتر میتوانند  26و  27فروردین از
ساختمان جدید خانه تئاتر دیدن کنند.به
گزارش ایران تئاتر اصغر همت؛ مدیرعامل
خانه تئاتر ضمن اعالم خبر باال و بازگشایی
این مجموعه بــرای بازدید عمومی اعضای
خانه تئاتر در روزهای  26و  27گفت :انتقال
خانه تئاتر به خانه جدید نیز ،بهزودی صورت
خواهد گرفت.

«قحطیدراوگاندا»
درآلبومپرستیوی

پر ستــیو ی  :عکس
« قحطی د ر ا و گا ند ا » د ر
برنامــه «عکسهایی کــه جهان را
تکان میدهد» مورد بررســی قرار
میگیر د .
عکس مشــهور «قحطی در اوگاندا»
در برنامــه «عکسهایی که جهان را
تکان میدهد» مورد بررســی قرار
میگیر د .
تولید این اپیزود بــه تهیهکنندگی و
کا ر گر د ا نی کیا نو ش ا لطا فی به پا یا ن
ر ســید ه و د ر نو بت پخش ا ز شبکه
پر ستیوی قرار گرفته است.
ا ین بر نا مه به بر ر سی عکس « قحطی
در اوگاندا» که در سال  ۱۹۸۰توسط
ما یک و لز عکا س ا نگلیســی گر فته
شده است ،میپردازد.
مجموعــه «عکسهایی کــه جهان را
تکان میدهــد» به بررســی برترین
عکسهای خبری جهــان که تاثیرات
گسترده اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
داشتهاند ،میپردازد.

«تازدنتازدن»در
عامرتروبرو

روابط عمومی مجموعه
فرهنگی هنری عمارت
روبرو :نمایشگاه هنر مفهومی براساس
ایده تا زدن با نام «تازدن تازدن» در
گالری مجموعه فرهنگی هنری عمارت
روبرو برگزار میشود.
نمایشــگاه هنر مفهومی براســاس
ایده تــا زدن با نام «تــازدن تازدن»
۲۴فروردینمــاه در گالری مجموعه
فرهنگی هنری عمارت روبرو افتتاح
میشود.
ایــن نمایشــگاه با حضــور هیلده
اوربرگ از بلژیــک و معصومه مهتدی
از ایران و با حضــور عاطفه خاص در
مقام نمایشــگاه گردان شکل گرفته
اســت.این نمایشــگاه از روز جمعه
۲۴فروردینماه در گالری عمارت روبرو
افتتاح میشود و تا  ۵اردیبهشتماه هر
روز بهجز شنبهها ساعت ۱۶تا  ۲۱ادامه
دارد .ورود برای همه عالقهمندان نیز
آزاد و رایگان است.

ساخت پالتوی اختصاصی تئاتر
در سنندج کلید خورد
با حمایت فرماندار ،ساخت پالتوی اختصاصی تئاتر در سنندج
کلیدخورد

در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس
انجمن هنرهای نمایشی استان با فرماندار شهرستان
سنندج مقرر شد شهرستانهای سنندج ،قروه ،بانه و
مریوان صاحب پالتوی اختصاصی تئاتر شوند.
به گزارش ایران تئاتر ،قلعهشــاخانی ضمن تشکر از
حمایت فرمانداران اســتان این اقدام را تالش برای
تسریع و تســهیل مراحل تمرین تا اجرای تئاتر در
استان دانست.دکتر ابراهیم زارعی؛ فرماندار شهرستان
سنندج ،افزایش سرانه فرهنگی ،هنری و تولید و عرضه
مســتمر آنها را یکی از نیازهای ضروری شهرستان
دانسته و خواســتار توجه ویژه به آن شد .این استاد
دانشگاه خاطرنشــان کرد :توسعه فرهنگی نیازمند
توسعه همزمان منابع مادی و معنوی است تا جامعه
با تاخر فرهنگی مواجه نشود .اگر بخواهیم هنرمندان
ما اثری ماندگار که توانایی رقابت در عرصههای ملی
و بینالمللی را داشته باشــد خلق کنند ،باید شرایط
حمایت مادی و معنوی از آنها فراهم شود .چرا که اگر
هنرمنداندرگیرمشکالتمعیشتیوکمبوداعتبارات
و امکانات فنی باشند نمیتوانند بهدرستی رسالت و
وظیفه اصلی خود را در جامعه ایفا کنند.

فرماندار شهرستان سنندج سرانه صندلیهای تئاتر
استان و شهرستان سنندج را بسیار کم دانسته و گفت:
همه ما باید تالش کنیم با جــذب اعتبارات دولتی و
تشویقبخشخصوصیبهسرمایهگذاریدراینعرصه
اینوضعیترابهبودببخشیم.
در پایان جلسه مقرر شــد از محل اعتبارات استانی و
اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مبلغ
2میلیاردو500میلیون ریال برای ساخت پالتو تئاتر
سنندج در مکانی به مساحت400مترمربع در مجتمع
فرهنگی هنری فجر ســنندج ،اقدام و در اسرع وقت
عملیات اجرایی آن شروع شود.

اجرایموسیقی-نمایش ّ
«شطرنج»علیقمصری

ّ
«شط رنج» ،اثر تازه علی قمصری از ۲۹فروردینماه به
موسیقی -نمایش
روی صحنه میرود.
ّ
«شط رنج» سارا رسولزاده و حامد شفیعخواه وظیفه
در موسیقی -نمایش
نقشآفرینی را بر عهده داشــته و بهادر صحت ،هاله سیفیزاده ،حسین
پیرحیاتی و مارال قمی به همآوایی میپردازند.
ّ
«شط رنج» با رویکردی تمثیلی تالش دارد تا زوال ارتباط انسانی را بهشکلی
فلسفیبهتصویربکشد.درایناثرنمایشیکهبهقلماحسانافشارینگاشته
شده است؛ ادبیات ،نمایش و موسیقی را در هم میآمیزد.
به گزارش ایسنا ،کارگردانی این اثر را علی ساسانینژاد و حامد شفیعخواه
بر عهده دارند و موســیقی این مجموعه را علــی قمصری(تار) ،کامران
منتظری(تمبک) ،عسل ملکزاده(کوبهای) ،امیرفرهنگ اسکندری(عود)،
اشکان مرادی(کمانچه) ،پریســا پیرزاده(آلتو) ،فرشاد شیخی(هورن) و
نرگس تقیپور(هورن) خواهند نواخت.از دیگــر عوامل میتوان به علی
ساسانینژاد(طراح صحنه و نور) ،لیال جعفری(مجری طرح و
مدیرتولید)،میناعبدی(مدیراجرا)،نکیساربیعی(دستیار
کارگردان و برنامهریز) ،سارا حدادی(مشاور رسانهای)،
ایلیا شــمس(تبلیغات مجــازی -تئاتربازها) ،علی
ساسانینژاد(طراح پوستر و بروشور) ،محمدرضا مهربانی
و رضا افشاری(ساخت تیزر) اشاره کرد.
ّ
«شــط رنــج » از ۲۹فروردین
کنســرت  -نمایش
ساعت ۱۸:۳۰در تاالر حافظ به روی صحنه میرود.

قلعهشاخانی
ضمنتشکراز
حمایتفرمانداران
استان این اقدام
را تالش برای
تسریعوتسهیل
مراحلتمرینتا
اجرای تئاتر در
استاندانست

لین-مانوئلمیراندا؛
کارگرداناین
نمایش ،در شاخه
بهترینکارگردانی
رقابت را به
سم مندس برای
نمایشمدرن
«قایقران»واگذار
کرد

برندگان جوایز تئاتر
«اولیویه» اعالم شد

نمایش«همیلتون»باکسبهفتجایزه،پیشتازچهلودومین
دورهجوایز«اولیویه»مهمترینرویدادتئاتردربریتانیانامگرفت

مراســم پایانی جوایز تئاتر «اولیویه» بریتانیا در
حالی در رویال آلبرت هال لندن برگزار شــد که
نمایش «همیلتون» به کارگردانی «لین-مانوئل
میراندا» که با رکورد  ۱۳نامزدی در این رویداد
حضور داشت درنهایت توانســت هفت جایزه از
بخشهای گوناگون به خود اختصاص دهد.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،رکورد بیشترین جایزه
در جوایــز تئاتر «اولیویه» همچنــان در اختیار
«هری پاتر و فرزند نفرینشــده» باقیماند که
سال گذشــته موفق به کســب ۹جایزه شد اما
نمایش «همیلتون» در کنار «ماتیلدا»()۲۰۱۲
هماکنون رکورددار کسب بیشترین جایزه توسط
یک نمایش موزیکال در تاریخ جوایز «اولیویه»
هســتند .ازجمله جوایز نمایــش «همیلتون»
میتوان به جایــزه بهترین نمایــش موزیکال،
موسیقی ،بازیگر مرد نمایش موزیکال(ژیل ترا) و
نقش مکمل مرد(مایکل جیبسون) اشاره کرد اما
لین-مانوئل میرانــدا؛ کارگردان این نمایش ،در
شاخه بهترین کارگردانی رقابت را به سم مندس
برای نمایش مدرن «قایقران» واگذار کرد.

کیتارو :موسیقی نواحی ایران را بارها گوش کردهام

ماسانوری تاکاهاشی ملقب به «کیتارو» ،موسیقیدان ژاپنی با
اعالم دومین حضور و کنسرتش در ایران گفت :موسیقی
نواحی ایران را بارها گوش کردهام و از آنها چیزهای
زیادی آموختم و کشف کردم.
ماسانوری تاکاهاشی ملقب به «کیتارو» ،موسیقیدان
ژاپنی با اعالم دومین حضور و کنسرتش در ایران گفت:
به هنگام ساخت سری «جاده ابریشم» عالقه زیادی به
نواهای موسیقی سنتی ایران در من به وجود آمد و در
کل عالقهمند به فرهنگ سرزمین ایران هستم.
به گزارش ایسنا ،موسیقی نواحی ایران را بارها گوش کردهام و از
آنها چیزهای زیادی آموختم و کشف کردم .او درباره این کنسرت این طور
توضیح داد :حدود ۲۸سال پیش آهنگی ساختم به نام کوجیکی که تصویری
بسیار زیبا از سیاره و جهان عالم بود .برای ســاخت این قطعه پروفسور
کازوناری شیباتا که از اساتید برجسته و معروف در زمینه منظومه شمسی
است ،کمک شایانی به من کرد .این اجرا مفاهیمی در خود دارد که فقط با غرق
شدن در نت به نت این موسیقی میشود نسبت به درک آن سعی و تالش کرد.
من این قطعه را در ایران اجرا خواهم کرد.این موسیقیدان درباره اثر «جاده
ابریشم» بیان میکند :خیلی خوشحالم که مردم این قطعه را دوست دارند.
مایلم مراتب تشکر و قدردانی خودم را از تاثیر فرهنگ فارسی و ایرانی بابت
ساخت این قطعه و فیلم مستند «جاده ابریشم» که برگرفته از فرهنگ غنی
این منطقه است ،اعالم کنم.

نمایش «قایقران» که جایزه بهترین نمایش درام
و همچنین بهترین بازیگر زن را برای الرا دانلی
به ارمغان آورد ،قرار اســت پاییز امسال در تئاتر
برادوی آمریکا نیز به روی صحنه برود.
در ســایر بخشها جایزه بهترین نمایش کمدی
به «رنج عشق» رسید ،شــرلی هندرسون برای
نمایــش «دختــری از منطقه شــمالی» برنده
جایزه بهترین بازیگر زن موزیکال شــد و برایان
کرانســتون نیز برای نقشآفرینــی در نمایش
«شبکه» موفق به کســب جایزه بهترین بازیگر
نمایش درام شد.

آلبوم «لربیز» با آواز ساالر
عقیلیمنترششد

صبا:آلبومموسیقی«لبریز»با
آهنگسازیمجیددرخشانیو
آوازساالرعقیلیمنتشرشد.
آلبوم «لبریــز» تازهترین اثر به آهنگســازی
مجید درخشــانی ،خوانندگی ساالر عقیلی و
دکلمهخوانینصرالهمدقالچیاستکهدرقالب۹
قطعهتصنیف«بالدربالخیال»،دکلمه«لبریز.
دوشــیزهتر از خندهات» ،تصنیف «دیوارها»،
دکلمه «چکیده» ،بیکالم «بال در بال خیال» و
دکلمه«ساکتوســرد»،تصنیف«خوشههای
گندم»،دکلمه«دیوارها»،دکلمه«مردابدلگیر.
بیکالم دیوارها» و دکلمه «بــوی تند وزیده.
بیکالمخوشههایگندم»،برسرودههاییازدکتر
سیاوش ُکردوسام ُکردبهاجرادرآمدهاست.کریم
قربانی(ویولنسل) ،علی جعفری پویان(ویولن)،
میالدعالمی(ویولن)،میثممروستی(ویولن/ویولن
آلتو) ،ناصر رحیمی(فلوت) ،بهزاد رواقی(تار) و
حنانهسعیدی(قانون)،نوازندگانیهستندکهدر
اینآلبومهمکاریداشتهاند.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی پس از تماشای نمایش «سانتیمتر» :

امید آن که تئاتر امروز ،در تربیت نسلی که دغدغه ایجاد امیدواری دارد کوشاتر باشد

ارمغان بهداروند؛ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی ایران ،نمایش
«ســانتیمتر» را یک ساعت توقف در زندگی انســانهایی دانست که
حق دارند.
نمایش «ســانتیمتر» بهعنوان نمایش تقدیر شده ششمین جشنواره
تئاتر شــهر در ســومین اجرای عمومی خود در ســالن انتظامی خانه
هنرمندان ،میزبــان هنرمندان و چهرههای شناختهشــدهای ازجمله
ارمغان بهداروند؛ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی ایران ،خیراله
تقیانی ،ســیروس همتی ،فرحناز منافیظاهر ،شــیرین یزدانبخش،
حجتاالسالم محمدمهدی بهداروند ،علی علیزاده گماری و جمعی از
هنرمندان بود.
به گزارش ایــران تئاتر ،ارمغان بهدارونــد؛ مدیرعامل انجمن هنرهای
نمایشــی ایران پــس از تماشــای این نمایــش در ســخنانی گفت:
«سانتیمتر» اگرچه بارش اندوه و مویه مصائب انسان امروز و فرداست
اما در اوج این آشــفتگی و ناگزیری نمیتوان از امیدواری منتشــر در
شخصیتهای این نمایش شریف یاد نکرد.
او ادامه داد :در فاصله اصوات پرســنده و عناصــر مبهوت این نمایش،
حضور قاطع دونده برندهای که فاتحانه به آرزوهای خویش میاندیشد،
آرامش اندکی است که تلخیها و تنگیهای حاکم بر خانه و خانهنشینان

«سانتیمتر» را کمتر میکند.
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی ایران افزود :این تئاتر پیشبینی
وضعیتی اســت که با آن مواجه میشــویم و مراقبهای است که اجازه
ندهیم تنهایی و تهیدستی محتمل ،در و دیوار و سقف زندگی را موجز و
کوتاه کند« .سانتیمتر» یک ساعت توقف در زندگی انسانهایی است

که حق دارند.
او ابراز امیدواری کرد تئاتر امروز بتواند در تربیت نســلی فرهیخته که
دغدغه آســودگی و امیدواری یکدیگر را داشته باشــند کوشاتر باشد.
جامعه مخاطب تئاتر امروز نه طیف مختصری که پیکره وسیع اجتماع
است و از این رو میباید بایدها و نبایدهای این جامعه کشف و به حکمت
تئاتر ،عالجبخشی شود.
گفتنی است ،نمایش «ســانتیمتر» که برگزیده کارگردانی ،برگزیده
نمایشنامهنویســی و تقدیر شــده گروه بازیگران از ششمین جشنواره
تئاتر شهر ،از ۱۶فرودینماه در سالن اســتاد انتظامی خانه هنرمندان
ایران به صحنه رفته است.
«سانتیمتر» داستان خانوادهای هفتنفره را روایت میکند که بهصورت
موقت مجبور به زندگی در خانهای ســیوپنج متری میشــوند .این
محدودیت در زندگی آنها شرایط جدیدی را ایجاد میکند...
نمایش «سانتیمتر» کاری از گروه نمایشــی سکوت ،به نویسندگی و
کارگردانی مرتضی شاهکرم و نقشآفرینی پروا آقاجانی ،ابتسام بغالنی،
محسن پوشایی ،سارینا رزاقمرندی ،مســعود شامیخاتونی ،مرتضی
شاهکرم و ماهان عابدی ،تا  ۶اردیبهشــتماه هر روز ساعت ۲۰:۳۰در
تماشاخانه استاد انتظامی اجرا میشود.

