از امام على (ع) نقل شده است  :هيچ آئينى ،با نادانى رُ شد نمى كند.

تولید پروژه سینمایی «سلمان فارسی»
به همت عتبه عباسی(ع)
مجری طرح دکودرام سلمان فارسی از اجرای این پروژه سینمایی به
همت عتبه عباسی(ع) در قم خبر داد.
پروژه سینمایی«سلمان فارسی» به همت عتبه عباسی(ع) تولید
میشودجعفر ادیب ،مجری طرح و مدیر دفتر شبکه ماهواره ای کربال
در ایران در گفتوگو با ایکنا از قم ،گفت :دکودرام(مستند داستانی)
سلمان فارسی به به تهیهکنندگی اصلی عتبه عباسی(ع) و کارگردانی
ازهر خمیس ،کارگردان عراقی و تیم تولیدی از ایران به تهیهکنندگی
سیدمجتبی طباطبایی در حال ساخت است.
وی افزود :شش ماه پیش ،پیش تولید و بازنویسی فیلمنامه شروع شد
و با توجه به اینکه عتبه عباسی چند تجربه کاری را از جمله حضرت
خدیجه(س) و حضرت ابوطالب(ع) و جناب مالک اشتر به کارگردانی
ازهر خمیس تولید شده است این پروژه نیز با تجربیات قبلی آغاز شد و با
توجه به اهمیت کار ،این فیلم در دو نسخه فارسی و عربی تهیه میشود.
وی تصریح کرد :عتبه عباسی در راستای فعالیت فرهنگی و هنری
خود مرکزی به نام الکفیل را ایجاد کرده اس که تولیدات فاخری را در
عرصههای مختلف تولید کرده است؛ تالش در زمینه فیلمسازی و
انیمیشن و فعالیتهای هنری اسالمی از جمله رویکردهای جدی این
مرکز بوده است.وی اظهار کرد :هدف از تاسیس این مرکز نیز نشر تعالیم
اسالمی و اهل بیت(ع) است و برای معرفی ارزشهای اسالمی و تعالیم
اهل بیت(ع) در سراسر دنیا نیز فعالیتها به چند زبان انجام میشود.
مجری طرح دکودرام سلمان فارسی تصریح کرد :الکفیل یک سال
است برنامههای پخش زندهای را در مناسبتهای زنده کربال انجام
میدهد و به صورت فید به تمام شبکههای اسالمی ارائه میدهد؛
پخش زنده حرم از جمله خدمات تلوزیونی این مرکز است.
وی اظهارکرد :همکاری این شهرک که متعلق به فیلم سینمایی فاخر
محمدرسول الله(ص) است توانستیم این فضای منحصر به فرد را
برای تولید این اثر به کار بگیریم.
وی تصریح کرد :خوشبختانه در زمینه فعالیت حرفهای نیز فعالیتهای
گریم و طراحی لباس و فعالیت های کارگردانی حرفهای و هنری و...
به خوبی انجام میشود و تیمهای حرفهای در کنار هم حضور یافته و
سعی داریم تا پس از سالها مهجوریت جناب سلمان فارسی کاری در
خور ایشان تولید کنیم؛ البته این کار در فرمت دکودرام تولید میشود به
مدت  55دقیقه از شبکه های مختلف پخش خواهد شد.
ادیب یادآور شد :خوشبختانه همکاری خوبی بین این تیم ایجاد
شده است؛ با رایزنی هایی که انجام شد تیم حرفه ای در استان قم
که تجربیات فاخری در اجرای فعالیت های هنری تاریخی داشتند را
برای کار دعوت کردیم و خوشبختانه امروزه ثمرات شیرین آن نیز خود
را در کار نشان می دهد.
وی گفت :حضرت سلمان بزرگ مردی که به درجه واالی منا اهل
البیت(ع) رسید؛ ولی هنوز کار فاخری در خصوص ایشان تولید نشده
است؛ البته آنگونه که شنیده شده است سریال حضرت سلمان نیز
توسط داوود میرباقری درحال تولید است که امیدواریم این پروژه به
خوبی طی شود .ولی این کار بیش از دو هفته فیلمبرداری را طی کرد
و تا یک ماه آینده مونتاژ و تدوین نیز به پایان می رسد.
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در آستانه جشن چهل سالگی انقالب اسالمی

جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر برگزار میشود
درآستانهجشنچهلسالگیانقالب
اسالمی جشنواره ملی هنرمندان
شاهد و ایثارگر برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین
محمدحسن کاویانی راد معاون
فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید در
گفتوگو با خبرنگار کتاب و ادبیات
خبرگزاری فارس اظهار داشت :با
اتکا به تجربیات بدست آمده در
طی چند سال گذشته وهمچنین
براساس اهداف و سیاستهای
بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور
شناسایی و معرفی استعدادهای
هنری جامعه هدف و همچنین
برنامه ریزی فرهنگی ،در جهت
ارتقاء سطح دانش تخصصی
آنها به منظور حضور ُموثر در
عرصههای فرهنگی و اجتماعی،
«جشنواره ملی هنرمندان شاهد و
ایثارگر» را در بخش های هنرهای
تجسمی،نمایشی ،سرود و ادبی
تجربه خواهیم کرد.
رئیس شورای سیاست گذاری

جشنواره ملی هنرمندان شاهد
و ایثارگر ،ارتقاء دانش هنری ،
مهارتها و توانمن دیهای هنری
هنرمندان جامعه هدف ایثارگری،
ایجاد زمینه تحرک ،پویایی ،شادابی
و نشاط بیشتر هنرمندان از طریق
رقابتهای سازنده و تعالی بخش،
ایجاد فضای همدلی ،هم افزایی،
تعامل فرهنگی و اجتماعی و تبادل
دانش و مهارت در بین هنرمندان
و اساتید ،ارج گذاری و معرفی
توانمندیها و مهارتهای فرهنگی

کارگاه نقاشی قهوه خانهای با حضور
سیدمحمدرضا حسینی ۱۷ ،مهر تا
 ۷آبان ماه در باغ موزه هنر ایرانی
برگزار میشود.
به گزارش ایسنا،این کارگاه به
مناسبت ایام سوگواری محرم و

صفر در گالری پردیس باغ موزه هنر
ایرانی برپا میشود و عالقهمندان
همه روزه به غیر از روزهای سهشنبه
و پنج شنبه و از ساعت  ۱۰تا  ۱۷می
توانند به تماشای مراحل خلق اثر
بنشینند.

شاعران آئینی در عزای سه ساله امام
حسین(ع) به سوگ مینشینند

معرفی مقاالت بخش علمی _ پژوهشی
جشنواره «تئاتر مقاومت»
 11مقاله ارائه شده از سوی کارشناسان هنرهای نمایشی برای حضور در
شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی شانزدهمین جشنواره «تئاتر مقاومت» ،یازده مقاله
علمی بخش همایش پژوهشی شانزدهمین جشنواره «تئاتر مقاومت» توسط
اعضای کمیته پژوهشی و ادبیات نمایشی متشکل از مهدی حامد سقائیان،
اسماعیل شفیعی و محمدباقر قهرمانی به شرح ذیل معرفی شدند:
1ـ هویت ملی و تئاتر دفاع مقدس/فرهاد مهندس پور
2ـ تئاتر ایران در برزخ دوراهی/صمد چینیفروشان
3ـ جنگ در روایتی تکهچینانه/بهرام جاللی پور
4ـبازتابمؤلفههایآرمانشهردرادبیاتنمایشیدفاعمقدس/منوچهراکبرلو
5ـ بررسی مفهوم وحدت بهعنوان عنصر پیروزیبخش در جنگها و ضرورت
پرداخت به جنگ با نگاهی به نمایشنام ه «ایرانیان» اثر ِاشیل/رحمت امینی
6ـ کار ویژههای تئاتر دفاع مقدس و مقاومت در کاهش تأثیرات نامطلوب
جنگ/مهرداد رایانی مخصوص
7ـ بازشناسی روایت در ادبیات نمایشی پایداری در ایران/بهزاد صدیقی
8ـگونهشناسیمفهومدیگریدرچندنمایشنامهازعلیرضانادری/فارسباقری
9ـ تأثیر استقرار استعمار نیابتی بر شکلگیری نمایشنامهنویسی متعهد در
ایران در دههی چهل/غالمحسین دولتآبادی
10ـ بررسی عنصر زمان در الگوی روایت نمایشنام ه «سه پاس از حیات طبق ه
نوجوانی نجیب و زیبا» براساس نظری ه ژرار ژنت /لیلی عاج
11ـ گفتمان کاوی پایداری و مقاومت در تئاتر ایران با تمرکز بر جریان تئاتر
دفاع مقدس/علی روئین
شایانذکر است ششمین همایش پژوهشی جشنواره «تئاتر مقاومت» به
منظور رشد و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در راستای گردهمایی و تبادل
اندیشه میان پژوهشگران حوزه تئاتر مقاومت با محور قرار دادن موضوعات
تئاتر پسا استعماری ،ادبیات نمایشی پایداری و ادبیات نمایشی دفاع مقدس
طی سمیناری در روز شنبه 26آبانماه برگزار خواهد شد و مدیر آن را مهدی
حامد سقائیان به عهده خواهد داشت.

هنری بالقوه و بالفعل هنرمندان
شاهد و ایثارگر ،ایجاد بستر الزم
جهت ارتقای دانش،بینش هنری،
هنرمندان شاهد و ایثارگر ،جذب
حداکثری هنرجویان شاهد به
فعالیت های فرهنگی در ایجاد
جریان فرهنگی مورد نیاز در فضای
دانشجویی و تداوم و ثبات اندیشه
و هنر در زندگی فردی و اجتماعی
هنرمندان جامعه ایثارگری ،ایجاد
انگیزه و فضای رقابت سالم بین
هنرمندان ،برای افزایش سطح کیفی

تولیداتهنری،جمعآوریتولیدات
هنری دانش آموزان و دانشجویان
رشتههای مختلف شامل طراحی،
نقاشی ،خوشنویسی ،عکاسی،
پوستر ،کاریکاتور و معرفی آثار
هنری و ادبی به منظور شناسایی
چهرههای برگزیده هنری به جامعه
را از اهداف این جشنواره برشمرد.
وی همچنین افزود :در بخش
هنرهای تجسمی رشتههای
عکاسی ،نقاشی ،طراحی گرافیک
در بخش ادبی شعر و داستان در
بخش تئاتر نمایشهای صحنه
ایی و خیابانی و در بخش سرود
هنرمندان شاهد و ایثارگر با هم به
رقابت خواهند پرداخت .جشنواره
ملی هنر شاهد و ایثارگر  ،در آذر ماه
سال جاری برگزار خواهد شد.
عالقمندان میتوانند برای دریافت
فایل فراخوان و شرایط حضور در
بخشهای مختلف جشنواره به
سایت ایثار و نوید شاهد مراجعه
نمایند.

مراحل خلق پرده «واقعه عاشورا» را از نزدیک ببینید

* هدیه عتبه عباسی به فعاالن رسانهای

مجری طرح سلمان فارسی اظهارکرد :این کار متعلق به آستان مقدس
حضرت عباس (ع) است که بدون هیچ چشمداشتی در اختیار تمامی
شبکه های دینی قرار می گیرد زیرا هدف اصلی نشر افکار و مکتب
متعالی اهل بیت(ع) است.
وی گفت :گروه فنی و تصویربرداری این کار همکاران ما در شبکه
کربال وابسته به آستان مقدس امام حسین(ع) هستند؛ روزی که
کارگردان این اثر یعنی ازهر خمیس به قم آمد با مراوداتی که انجام شد
تصمیم بر این گرفته شد با تعامل با گروه هایی که در قم فعالیت های
حرفه ای دارند این اثر را تولید کنیم؛ د رنهایت سید مجتبی طباطبایی
از تهیه کنندگان و کارگردانان با استعداد و با رزومه قمی با این پروژه
همراه شد و با سابقه خوبی که در تهیه کارهای و تولید فعالیت هایی
چون دکودرام سیدالشهدا و سلف صالح و ..داشت سعی شد که از
این تجربه استفاده شود.
ادیب بیان کرد :در این طرح از یک بازیگر چهره استفاده شد که همان
بازیگر نقش حضرت سلمان است که این نقش را حمید تاج دولتی به
عهده دارد که از بازیگران خوب ایرانی است که نقش حضرت حمزه
سیدالشهدا(ع) سلمان حمید تاج دولتی از بازیگران خوب ایران است
که در نقش حمزه عموی پیامبر در محمد رسول الله در بوی پیراهن
یوسف نقش یوسف را داشتند.
مدیر دفتر شبکه ماهواره ای کربال بر لزوم تالش هرچه بیشتر آستان
های مقدسه در توسعه و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) سخن گفت و
عزم کارگردان های وظیفه مندی چون ازهر خمیس را در خدمت به
تقویت حافظه دیداری مردم نسبت به اهل بیت(ع) ستود.

فرهنگ و هنر

شب شعر آیینی"برآستان اشک"به مناسبت شهادت حضرت رقیه(س)با
حضور برجسته ترین شاعران آیینی در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه ،پنجمین سال سوگواره شعر
آیینی برآستان اشک -شب شعر و مرثیه خوانی -به مناسبت شهادت حضرت
رقیه خاتون(س) ،روز شنبه  21مهرماه ساعت  16در فرهنگسرای اندیشه
برگزار میشود.
گفتنی است در این مراسم که با اجرای سید حسین متولیان همراه است،
علیرضا قزوه ،اسماعیل امینی ،سید محمد سادات اخوی ،امیر مرزبان،
جواد محمد زمانی ،محمود حبیبی کسبی ،نیلوفر بختیاری و نفیسه سادات
موسوی به شعر خوانی خواهند پرداخت.
الزم به ذکر است سوگواره شعر آیینی برآستان اشک هرساله همزمان با ایام
عزاداری سید و ساالر شهیدان امام حسین(ع) با حضور برجسته¬ترین
شاعران آیینی در ایام محرم و صفر برگزار می شود.
عالقمندان برای شرکت در این مراسم میتوانند به خیابان شریعتی ،نرسیده به
پل سیدخندان ،بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه) ،فرهنگ¬سرای اندیشه
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  88765509و
 88766030تماس بگیرند.
شایان ذکر است در پایان مراسم قرعه کشی سه کمک هزینه سفر به مشهد
مقدس برگزار میشود.
حضور در این مراسم برای عموم شهروندان آزاد است.

محمدرضا حسینی از سال  ۱۳۶۶و
به صورت حرفهای هنر نقاشی روی
گچ ،پتینه و نقاشی قهوه خانهای را
در محضر استاد عباس بلوکی فر
آموخت .وی تاکنون بیش از ۳۰
پرده عاشورایی و  ۵۰پرده کوچک
با موضوعات مختلف را به تصویر
کشیده و در نمایشگاههای انفرادی
و گروهی متعددی حضور داشته
است.
یک فیلم مستند با موضوع نقاشی
قهوه خانهای و با عنوان «راویان
عشق» از آثار ایشان ساخته و در
سال  ۱۳۹۶از شبکه چهار سیما به
روی آنتن رفت.

آخرین پرده نقاشی او با عنوان «واقعه
عاشورا» در گالری پردیس باغ موزه
هنر ایرانی به تصویر کشیده میشود
و در روز اربعین حسینی با حضور
هنرمندان و هنر دوستان رونمایی
خواهد شد.
عالقهمندان جهت هماهنگی و
کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 ۲۲۶۸۶۰۶۳و ۲۲۶۸۶۰۶۴
تماس گرفته و برای بازدید به نشانی
چهارراه پارک وی ،خیابان شهید
فیاضی ،خیابان بوسنی هرزگوین،
سه راه دکتر حسابی ،باغ موزه
هنرایرانی مراجعه کنند.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
در جلسه هماندیشی بخش انقالب اسالمی «تئاتر فجر»
مطرح شد؛

تأکید بر برگزاری هرچه باشکوهتر
بخش چهلمین سالگرد انقالب
جشنواره «تئاتر فجر»
جلسه هماندیشی و هماهنگی بخش چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در محل
دبیرخانه این جشنواره برگزار شد.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره
بینالمللی «تئاتر فجر» در راستای برنامهریزی جهت برگزاری هر چه
باشکوهتر بخش چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،نخستین جلسه
هماندیشی و هماهنگی با حضور مدیران و مسئوالن نهادهای هنری و
فعال در حوزه تئاتر و در محل دبیرخانه جشنواره برگزار شد.
در این جلسه که با حضور شهرام کرمی؛ مدیرکل هنرهای نمایشی،
نادر برهانی مرند؛ دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی «تئاتر
فجر» ،امیرنصیربیگی؛ دبیر شانزدهمین جشنواره «تئاتر مقاومت» و
رئیس سازمان بسیج هنرمندان ،محسن سلیمانی؛ سرپرست انجمن
تئاتر انقالب و دفاع مقدس ،توحید معصومی؛ قائم مقام مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری ،سید مرتضی حسینی؛ مدیر کل امور هنری بنیاد
شهید و ایثارگران ،محمد الرتی؛ مدیر مرکز هنرهای نمایشی بنیاد
شهید و ایثارگران ،ایرج افشاری؛ مدیر هنرهای نمایشی سازمان هنری
و امور سینمایی دفاع مقدس و رضا صمدپور؛ مدیر بخش چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی انجام شد ،پس از توضیحات نادر برهانی
مرند؛ دبیر سی و هفتمین جشنواره «تئاتر فجر» ،رضا صمدپور
بهعنوان مدیر بخش چهل سالگی انقالب اسالمی در جشنواره «تئاتر
فجر» ،طی گزارشی مباحث مورد نیاز را مطرح و پس از تبادل نظرات و
شور میان مدیران حاضر در جلسه مقرر شد تا برگزاری جلسات بعدی
با برنامه ریزیهای مورد نیاز نسبت به برگزاری هرچه باشکوهتر این
بخش در زمان برگزاری جشنواره سی و هفتم اقدام شود.
یادآور میشود؛ سی و هفتمین جشنواره بینالمللی «تئاتر فجر»
از  22بهمن تا  4اسفند  1397به دبیری نادر برهانی مرند برگزار
خواهد شد.

