
واکنش عجیب خواننده پاپ به اعتراض یک طرفدار
گرشا رضایی خواننده موســیقی پاپ، جمعه 10 تیر کنسرتی را در 
زاهدان برگزار کرد. در این کنسرت که فیلم آن به تازگی منتشر شده، 
یک مخاطب حاضر در ســالن داد می زند و از این خواننده درخواست 

می کند که پلی بک نخواند.
در پاسخ به این درخواست گرشا رضایی از فرد می پرسد آیا می دانی 
پلی بک چیست؟ و زمانی که با پاســخ مثبت این فرد مواجه می شود، 

ادامه می دهد پسر خوبم، کوچولوی من، عمو، کالس چندمی؟
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و چندین دقیقه بعد، گرشــا 
رضایی توهین به مخاطب را شروع می کند و همان درخواست را تکرار 

می کند.
در دقایق پایانی کنســرت نیز این خواننــده می گوید: »بعضی ها 
می خواهند بگویند ما هم بلدیم، همین االن این فرد را بیاورم روی استیج 

و دو سوال از او بپرسم، ایزی الیف الزم می شود.«
گرشا رضایی خواننده، نوازنده و آهنگســاز پاپ در دو ماه اخیر در 
شهرهای همدان، ارومیه، کیش و تهران به برگزاری کنسرت پرداخته 

است. 
همچنین وی به تازگی در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 

اجرای داشته است. / خبرآنالین 
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چیدمان های عظیم هنری در کنار اهرام مصر
نمایشگاه »ابدیت اینجاست« بار دیگر در »فالت جیزه«  

واقع در مصر برگزار می شود.
این نمایشگاه هنری از 27 اوت تا ۳0 نوامبر برگزار خواهد 
شد و در جریان آن آثار هنری ال ســید هنرمند تونسیـ  
فرانسوی،  جی آر هنرمند فرانســو، احمد کارالی هنرمند 
مصری و ناتالی کالرک  هنرمنــد آمریکاییـ  بریتانیایی به 
نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه، نخستین بار در 
اوت سال گذشته در »فالت جیزه«  و با نمایش چیدمان های 

عظیم و سایر آثار هنری هنرمندان مصری و خارجی برگزار 
شد. در طول سه هفته 500 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید 
کردند. جی آر هنرمند فرانســوی که در نمایشگاه پیشین 

حضور داشت، در نمایشگاه دوم نیز شرکت خواهد کرد.
 اثر هنری او دست عظیمی که یک عکس از هرم را نگه 
داشته است به تصویر می کشــید. با تماشای این عکس از 
زاویه مناسب، به نظر می رسید بخشی از هرم از آن جدا شده 

است./خبرگزاری ایسنا

برپایی نمایشگاه نقاشی های مسعود کیمیایی

نمایشگاه انفرادی نقاشی های مسعود کیمیایی امروز 14 تیرماه در گالری آریانا 
افتتاح می شود و تا 20 تیرماه نیز ادامه دارد.

پیش تر 6 آذر ماه ســال گذشــته 21 اثر از نقاشــی های این کارگردان برای 
نخستین بار در گالری گلستان به نمایش درآمده بود؛ آثاری که همگی به سبک 
فگوراتیو ارائه شده بودند و المان هایی از دنیای ذهنی و حتی فیلم هایی  داشتند که 
این هنرمند ساخته است. حال دومین نمایشگاه انفرادی این هنرمند نیز برپا شده 
و عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه به جز شنبه ها از 
ساعت 17 تا 21 به نشانی تهران، الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان 

فرشته )شهید فیاضی(، شماره ۹ مراجعه کنند.


