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چهارشنبه  25بهمن  27 1396جمادیاالول  14 1439فوریه 2018

خبر كوتاه
گمانه زنی درباره «سرنوشت برجام»
در شبکه پرس تی وی

سرویس هنری -برنامه این هفته «ایران
امروز» به بررسی سرنوشت برجام و تاثیر هر یک
از دولت های ایران و آمریکا بر آن می پردازد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شبکه پرس تی وی ،در این برنامه موضوع
تصمیم ترامپ برای باقی ماندن در توافق برجام
که کمتر از  4ماه دیگر اعالم خواهد شد و شرط
های وی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار
می گیرد.
در این برنامه همچنین به بندهایی از
قطعنامه  2231که از ایران خواسته تا دست به
آزمایش موشک های دوربرد نزند ،اشاره خواهد
شد.
«دالیل ایران برای باقی ماندن در توافق
درصورت خروج آمریکا از آن»« ،تهدید آمریکا
و در پی آن ،تکاپوی وزرای خارجه کشورهای
اروپایی برای مذاکره با ایران به منظور
محدودسازی برنامه موشکی» و «احتمال ادامه
حضور شرکت های خارجی همچون توتال در
ایران درصورت خروج آمریکا از برجام» از دیگر
موضوعاتی است که در برنامه این هفته «ایران
امروز» مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد
گرفت.
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،منصور حقیقت پور،
مشاور رئیس مجلس شورای اسالمی ،امیرعلی
ابوالفتح ،کارشناس روابط بین الملل ،نوذر
شفیعی ،کارشناس روابط بین الملل و دیوید
یعقوبیان ،استاد دانشگاه کالیفرنیا صاحبنظران
و کارشناسانی هستند که در این برنامه پیرامون
مباحث یاد شده به گفت و گو می پردازند.
یوسف پور انوری تهیه کنندگی برنامه
«ایران امروز» را بر عهده دارد و لیال فرامرزی
(مجری) ،حمیدرضا تاجیک (کارگردان و
تصویربردار) ،محمد جعفری (دستیار تهیه) ،زهرا
ترابی (هماهنگی) ،ساتراپ شجاعی (تدوین) و
علی دزیانیان (موشن گرافیک) از دیگر عوامل
تهیه آن به شمار می روند.
برنامه «ایران امروز» ساعت  00:03بامداد
چهارشنبه  25بهمن ماه از شبکه پرس تی وی
پخش می شود .تکرار این برنامه چهارشنبه
ساعت  05:00و  ، 18:00پنجشنبه ساعت
 07:00و شنبه ساعت  10:00به وقت تهران
خواهد بود.

فرهنگوهنر

شماره 2418

به مناسبت هفتاد و هفتمین زادروز قباد شیوا؛

آیین گشایش نگارخانه «استاد قباد شیوا» در پردیس تئاتر تهران

سرویس فرهنگی -به مناسبت هفتاد و
هفتمین زادروز قباد شیوا ،آیین گشایش نگارخانه
«استاد قباد شیوا» پنجشنبه  ۲۶بهمن ساعت ۱۵
در پردیس تئاتر تهران برگزار میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران؛ آیین افتتاح نگارخانه
«استاد قباد شیوا» به مناسبت هفتاد و هفتمین
زادروز این هنرمند با حضور هنرمندانی همچون؛
کامبیز درمبخش ،بهزاد شیشهگران ،علی خسروی
و فرشید مثقالی ،پنجشنبه  ۲۶بهمن در پردیس
تئاتر تهران برگزار میشود.
در این نگارخانه  ۲۰اثر از مجموعه آثار
«پوستر تئاتر» قباد شیوا در قطع  ۷۰*۱۰۰و ۱۰
اثر از هنرمندانی که به مناسبت زادروز قباد شیوا
طراحی کردهاند ،به نمایش گذاشته میشود.
قباد شیوا متولد  ۱۳۱۹در همدان است .وی
در سال  ۱۳۴۵در رشته نقاشی از دانشگاه تهران
فارغالتحصیل شد و مدرک فوق لیسانس خود را از
دانشگاه پرات شهر نیویورک در زمینه گرافیک در

سال  ۱۳۵۹دریافت کرد.
قباد شیوا در طی چندین دهه فعالیت هنری
خود با خلق آثار بدیع توانست به نوعی گرافیک با

ویژگی ایرانی دست یابد و آن را به دنیا معرفی کند.
به دلیل همین ویژگی آثارش در موزههای مختلف
جهان و مجموعهداران بینالمللی جای گرفته و

در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی به نمایش
گذاشته شده و در مجالت و کتابهای گوناگون
به چاپ رسیده است.
شیوا طراح گرافیک ایرانی ،از سالهای جوانی
برای عرضه گرافیک بومی و برخاسته از فرهنگ
ایرانی کوششی پیگیر داشته و در نگاه جهانیان
به عنوان طراح گرافیک دارای سبک مطرح است.
شیوا نخستین طراح گرافیک معاصر ایران
است که خط شکسته نستعلیق را نه به عنوان
عامل فرعی و خبررسان ،بلکه به عنوان یک عنصر
گرافیگی در آثار خود به کار برده است .همچنین
انجمن بینالمللی طراحان گرافیک( )AGIاو را به
عنوان یکی از  ۱۲طراح گرافیک برتر جهان معرفی
کرده است .آیین افتتاح نگارخانه «استاد قباد
شیوا» پنجشنبه  ۲۶بهمن ساعت  ۱۵در پردیس
تئاتر تهران برگزار میشود .پردیس تئاتر تهران
واقع در اتوبان امام علی جنوبي ،خروجی شهید
محالتی شرق ،خیابان شهید شاهآبادی جنوبی ،بعد
از میدان مالک اشتر ،خیابان شهید بقایی است.

نمایش فیلمهای منتخب جشنواره سینما حقیقت در فرهنگسرای رسانه

سرویس هنری -فیلمهای منتخب یازدهمین دوره جشنوراه
سینمای مستند سینما حقیقیت توسط انجمن صنفی شرکتها
و موسسات فیلمسازی ایران در فرهنگسرای رسانه و شبکه های
اجتماعی به نمایش در میآید.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه
و شبکه های اجتماعی 8 ،فیلم منتخب یازدهمین دوره جشنوراه
سینما حقیقت از  28بهمن الی  30بهمن ماه توسط انجمن صنفی
شرکتها و موسسات فیلمسازی ایران و با همکاری فرهنگسرای
رسانه در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی به نمایش
در می آید.
در طی این برنامه و در سه روز هر روز در سه سانس از ساعت 17
الی 19سه فیلم مستند به نمایش در می آید و بعد از نمایش فیلمها

نیز نشست نقد و بررسی برگزار می شود.
ورد برای عموم در این نشستها آزاد و رایگان است.
جدول نمایش فیلمها به شرح زیر است:
شنبه  ٢٨بهمن:
ساعت  -١٧فیلم بی گدار ( ٣٠دقیقه)
ساعت  -١٨فیلم میکل آنژ و افغانستان ( ٢٧دقیقه)
ساعت  -١٩فیلم دستهای خالی ( ٧٤دقیقه)
یکشنبه  ٢٩بهمن:
ساعت  -١٧فیلم قصه بولوار ( ٣٨دقیقه)
ساعت  -١٨فیلم وازاریه ( ٤٠دقیقه)
ساعت -١٩فیلم قاضی و مرگ ( ٤٧دقیقه)
دوشنبه  ٣٠بهمن:

سرویس هنری -اولین اکران فیلم سینمایی
آن سوی ابرها به کارگردانی مجید مجیدی شب
گذشته دو شنبه  23بهمن با حضور هنرمندان در
پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
فیلم آن سوی ابرها ،مجید مجیدی کار گردان
فیلم پیش از آغاز نمایش این فیلم گفت :فیلم آن
سوی ابرها محصول سرمایه گذاری مشترک ایران
و هند است برخی از عوامل فیلم همچون حسن
حسندوست و محمدرضا دلپاک و مهران کاشانی از
سینمای ایران ما را در ساخت فیلم همراهی کردند
و بیشتر عوامل از سینمای هند بودند و فیلم نیز در

رونمایی از «میراث چرچیل» در شبکه
پرس تی وی

سرویس هنری -مستند «میراث»
( )Legacyبا موضوع بررسی شخصیت
وینستون چرچیل سیاستمدار و نویسنده
بریتانیایی از شبکه پرس تی وی پخش می شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
شبکه پرس تی وی ،این مستند به کارگردانی
فرزاد فرزان محصول سال  2017شبکه پرس
تی وی است و داستان زندگی چرچیل را روایت
می کند؛ فردی که در ادبیات سیاسی به عنوان
مردی موفق ،سیاستمدار و کاردان شناخته شده
است ،در حالی که مستندات ،تصویری دیگر و به
شدت سیاه از میراث وی به نمایش می گذارد.
مستند «میراث» در ابتدا به مسائلی مانند
نقش چرچیل در قحطی بزرگ ایران و تلفات
میلیون ها ایرانی در جنگ جهانی اول ،نقش
وی در شکل دهی جوخه های مرگ در ایرلند
شمالی و تاثیر او در ریشه گرفتن حکومت
سعودی می پردازد.
این مستند در ادامه به نقش این سیاستمدار
در ایجاد رژیم صهیونیستی ،حمایت از کودتای
 28مرداد در ایران و حمایت وی از دیکتاتورهای
یونان و همدستی با آنها در سرکوب های خونین
دهه  40میالدی در آتن اشاره دارد.
مستند «میراث» چهارشنبه  25بهمن ماه
ساعت  04:00به وقت تهران به مدت  25دقیقه
از شبکه پرس تی وی پخش می شود .تکرار این
مستند در چهار نوبت 21:00 ، 15:00 ، 09:00
و  01:00پخش خواهد شد.

سوریه :پشت مرزها»ی هیسپان

ساعت  - ١٧فیلم پنج شنبه سوری ( ٥٠دقیقه)
ساعت  -١٨فیلم مادرم ایل ( ٥٧دقیقه)

برگزاری اولین اکران فیلم سینمایی آن سوی ابرها با حضورهنرمندان
هند ساخته شد.
وی ادامه داد  :سینمای ایران طی سالهای
گذشته نشان داده است که ظرفیتهای بسیاری
دارد و این ظرفیتها این امکان را دارد که بتواند
جهانی تر شود وحضور سینماگران ایرانی در
کشورهای دیگر برای فیلمسازی می تواند باعث
رونق اقتصادی سینمای ایران شود.
مجیدی با اشاره به اینکه سینما در هند یک
صنعت جدی است گفت  :هم اکنون در هند سالی
حدود  3هزار فیلم ساخته می شود و امروز سینما
در هند رشد بسیار عجیبی کرده است البته در هند
سینماگران ایرانی بسیار شناخته شده هستند و

اخبار

طرفدار دارند در هند سینماگران ایرانی از سایر
سینماگران سایر کشورها بیشتر شناخته شده
هستند
کار گردان فیلم آن سوی ابرها ادامه داد
 :امیدوارم این فیلم بتواند برای سینمای ایران
ظرفیت سازی کند و قدمی باشد که بتوانیم اندیشه
و نگاههمان را به آن سوی مرزها ببریم و زمینه
ساخت و نمایش و اکران گسترده فیلمهای ایرانی
را از این طریق فراهم کنیم .
وی ادامه داد  :یکی از دغدغه های اصلی من
همیشه این بوده است که بتوانیم فیلمهای سینمای
ایران را اکران جهانی کنیم و فراتر از جشنواره ها

حرکت کنیم زیرا سینمای ایران در جشنواره های
جهانی توفیقات زیادی داشته است و امروز فرصتی
است که سینمای ایران از جشنواره های جهانی
عبور کند و به سمت اکران جهانی حرکت کند تا
آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی داشته باشد
وی همچنین با تشکر از رسانه ها گفت :
رسانه ها همیشه از سینمای ایران حمایت می
کنند و رسانه های سینمایی را جدا از سینما نمی
دانیم و عضو خانواده سینمای ایران هستند.
فیلم سینمایی آن سوی ابر ها به کارگردانی
مجید مجیدی از هفته آینده در سینماهای سراسر
کشور اکران می شود.

سرویس هنری -مستند «سوریه :پشت
مرزها» که به آنتن هیسپان رسیده است،
ماجرای محاصره روستاییان سوری توسط
تروریست ها را نشان می دهد که به کمک ارتش
سوریه در نهایت نجات می یابند.
به گزارش روابط امتیاز و به نقل از عمومی
شبکه هیسپان تی وی ،مستند «سوریه :پشت
مرزها» ()Syria : Behind the lines
داستان روستاییان سوری را نشان می دهد که
در محاصره تروریست ها قرار دارند و تمام جاده
های اطراف آنها بسته شده است و اگر کمکی به
آنها نشود ،این امکان دارد که از گرسنگی و بی
آبی تلف شوند .در این مستند نشان داده می
شود که آنچنان مواد اولیه ی غذایی و سوخت
کمیاب شده تا آنجا که مردم برای تهیه غذا
شاخه های درخت های زیتونشان را می شکنند
تا سوخت الزم برای آتش فراهم کنند .مستند
«سوریه :پشت مرزها» محصول سال  2013به
کارگردانی اولی المبرت ( )Olly Lambertدر
دو قسمت  25دقیقه ای از چهارشنبه ساعت
 7:30به وقت تهران برای مخاطبان اسپانیایی
زبان هیسپان به روی آنتن رفته و در ساعات
 14:30و  20:30همان روز بازپخش می شود.

