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خانــه کتــاب و ادبیات ایــران بــه نمایندگی از 
صنعت نشــر ایران با بیش از ۲۰۰ عنــوان کتاب در 
سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 
حضور دارد. به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
خانه کتــاب و ادبیــات ایران، ســی وچهارمین دوره 
نمایشــگاه بین المللی کتاب مسکو از فردا جمعه )دوم 
مهرماه ۱۴۰۰( ســاعت ۱۰ صبح آغاز به کار می کند 
و مراســم افتتاحیه آن نیز ساعت ۱۶ برگزار می شود. 
این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو برخالف 
سال های پیشــین در محل نمایشگاهی مسکو برگزار 

می شــود. خانه کتاب و ادبیــات ایران با بیش از ۲۰۰ 
عنــوان کتاب و با موضوعاتی چون دفاع مقدس، هنر، 
ادبیات، ایران شناســی، زبان فارسی، شعر و ادبیات در 
سی وچهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 
حضور دارد. این موسســه در این دوره از نمایشگاه به 
معرفی طرح گرنت، صنعت نشــر جمهوری اســالمی 
ایران و معرفی نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در 
قالب بروشــور و کاتالوگ می پردازد. همچنین مالقات 
با مدیران نمایشــگاه بین المللی کتاب مسکو، دیدار با 
ناشران، نویسندگان و مســئوالن نمایشگاهی وزارت 
فرهنگ روسیه از دیگر برنامه های خانه کتاب و ادبیات 
ایران در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 
اســت. همچنین بناســت تا با حمایت خانه کتاب و 
ادبیات ایران در این نمایشــگاه از یکی از آثار مهشید 
دارابــی )تصویرگر و عضو انجمــن تصویرگران ایران( 
رونمایی شود. آژانس ادبی دایره مینا نیز در این دوره 
از نمایشــگاه بین المللی کتاب مسکو حضور دارد تا با 
ناشران حاضر در نمایشــگاه برای فروش رایت کتاب 

ارتباط برقرار کنند.

فصل ســوم »دســت فرمون« که به تازگی کلید 
خورده است، قرار است به زودی از شبکه نسیم پخش 
شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی، مسابقه 
»دست فرمون« به تهیه کنندگی محمود محمودی و 
اجــرای کامران تفتی ضبط خود را آغاز کرده اســت 
و درحال حاضر مشــغول برگزاری و ضبط مسابقات 
گروه هــای امدادی شــرکت کنندگان اســتان های 

مختلف کشور است.
ضبط این مســابقه پیش از این قــرار بود ابتدای 
تابســتان شروع شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و حفظ ایمنی عوامل و شــرکت کنندگان مسابقه، به 
تعویق افتاد. فصل جدید »دســت فرمون« شامل دو 
بخش اصلی مســابقات گروه های امدادی و باشــگاه 
اتومبیل رانی خواهد بود. بخش امدادی این مســابقه 
شــامل ۳۰ تیم از اســتان های مختلف کشــور است 
که به این مسابقه معرفی شــده اند تا سرعت عمل و 
مهارت های خود را مورد آزمایش قرار دهند. باشــگاه 
اتومبیلرانی »دست فرمون« نیز شامل چهار گروه است 
که مربیان پس از اردوهای ۱۰ روزه خود در شهرهای 

ارومیه، شــیراز، کرمانشاه و تهران بهترین راننده های 
گروه خود را از میان ۲۰ شرکت کننده انتخاب و شاهد 
رقابت آنها هستند. محســن جعفری، شروین یگانه، 
فرهاد مطلبی و یلدا مرادی مربیان فصل سوم باشگاه 
اتومبیلرانی »دست فرمون« هستند. فصل نخست این 
مسابقه سال ۹۸ و فصل دوم آن شهریور ۹۹ با اجرای 
کامران تفتی از شــبکه نســیم پخش شد.فصل سوم 
مســابقه  »دســت فرمون« درحال حاضر هم زمان با 
ضبط مراحل فنی آماده ســازی، قرار اســت به زودی 

روانه آنتن شبکه نسیم شود.

جزئیاتی از ساخت »دست فرمون« با اجرای کامران تفتیحضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو
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مسعود اسکویی، گزارشگر باسابقه رادیو و تلویزیون، معتقد 
است تجزیه و تحلیل کردن و پراکنده گویی کار گزارشگرهای 

ورزشی را خراب می کند.
اســکویی درباره اینکه چگونه می توان کار گزارشگری را 
بهبود بخشید و مخاطب را به برنامه های ورزشی جذب کرد، 
به ایســنا گفت: در حال حاضر ما ۵۱ فدراســیون داریم. به 
اعتقاد من باید برای هر رشــته ای یک یا دو نفر تخصصی کار 
کنند؛ یعنی اگر می خواهیم فوتبال را گزارش کنیم دو ســه 
نفر را برای فوتبال و دو ســه نفر را برای والیبال تربیت کنیم. 

وقتی این ها برای این رشــته ها تربیت می شــوند، باید بروند 
مطالعه کنند و در جریان اطالعات روز آن رشته قرار بگیرند. 
قبال در مملکتمان چند رشــته ورزشی بیشتر نبود و یک نفر 
می توانست دو ـ سه رشته را گزارش کند؛ االن هم می توانند 

این کار را بکنند اما اشتباه است.
او یادآور شد: من خودم اولین گزارشگر تنیس، سوارکاری، 
اتومبیلرانــی و اســکی در ایرانــم؛ زیرا آن زمــان تعداد ما 
گزارشــگرها کم بود و رشته  ورزشی هم محدود بود، اما االن 

هم رشته های ورزشی زیاد است هم تعداد گزارشگرها.
این گزارشگر پیشکســوت در ادامه تاکید کرد: گزارشگر 
هر اســتانی ممکن اســت به تیمش تعصب داشته باشد اما 
باید آمــوزش داد تا این تعصب را در گزارش نشــان ندهد. 
مِن گزارشگر نباید نشان دهم طرفدار کدام تیم هستم. برای 
نگه داشــتن شنونده باید از پراکنده گویی پرهیز کنم و فقط 
آنچه را که اتفاق می افتد برای مخاطب رادیو گزارش کنم. در 
تلویزیون هم که ۷۰ درصد دیدن و ۳۰ درصد شنیدن است 
و تماشاگر حواسش بیشتر به بازی است. اگر گزارشگر بخواهد 
آن ۳۰ درصــد را هم با پراکنده گویی از بیننده بگیرد، دیگر 
کار خیلی خراب می شــود. من به عنوان گزارشگر باید کاری 
کنم که بیننده و شنونده به گزارش من و آن چیزی که اتفاق 
می افتد توجه خاص داشــته باشد. به ویژه در رادیو، من باید 
کاری کنم که شنونده خودش را در کنار زمین احساس کند.

تجزیه و تحلیل بر عهده گزارشگر نیست
اســکویی با بیان اینکه تجزیه و تحلیل بر عهده گزارشگر 

نیست، ادامه داد: بر اساس آنچه در خارج از کشور یاد گرفتم، 
در هر بازی ســه نفر احتیاج است؛ اولین نفر کسی است که 
توضیح می دهد بازی چیســت و بین کدام تیم ها است. بعد 
گزارشگر که بازی را تشریح می کند و سومین نفر مفسر است 
که بازی را تجزیه و تحلیل می کند. مِن گزاشگر اگر بخواهم 

تجزیه و تحلیل کنم، مخاطبم را از دست می دهم.
او همچنین گفت: گزارشگرهای امروزی باید با علم روز آن 
ورزش پیــش بروند. زمان ما اینترنت و تبلت و غیره نبود، اما 

االن هست و اگر یاد نگیرند عقب می افتند.
در دوره ما سختگیری بود

اســکویی درباره تفاوت گزارشــگرهای دوره جوانی اش با 
گزارشــگرهای جوانی که این روزها مشغول به کار هستند، 
عنوان کرد: در دوره ما رشــته های ورزشی کمتر بود و ما باید 
۱۰۰ درصد آموزش می دیدیم. بدون آموزش نمی گذاشــتند 
فردی گزارشــگری کند. ما در حین کار، ســه ســال کالس 
داشتیم؛ زبان فرانسه، انگلیسی، ادبیات فارسی و آموزش های 
الزم برای گزارشــگری را دیدیم. بعد مــا را برای دوره دیدن 
به خارج از کشــور می فرستادند. ســختگیری بود، تنبیه و 
تشویق می شدیم؛ یعنی اگر اشــتباه می گفتیم از حقوقمان 
کم می کردند و اگر گزارش خوبی داشتیم، مورد تشویق قرار 
می گرفتیم. رقابتمان این بود که چه کسی کمتر جریمه شده 

است. ما حق اشتباه کردن و غلط گفتن را نداشتیم.
االن هم گزارشگرهای خوبی داریم

او در عین حال افزود: در حال حاضر ما گوینده های بسیار 

خوبی داریم. در رادیو ورزش نفراتی داریم مثل آقای والی زاده 
و آقای عطاران که در فوتبال رو دست ندارند. در والیبال مثل 
آقای شــاکری و در کشتی مثل آقای پیر ایرانی. گوینده های 
جوان خوبــی هم مثل آقــای محمد درخشــنده را داریم. 
گزارشگرهای خانم بسیار خوبی هم داریم، مثل خانم مرادی 
و دیگر گزارشگران خانم که در کارشان حرف ندارند اما االن 
حضور ذهن ندارم همه را نام ببرم؛ این ها کارشان خوب است 
و تعصب دارند و آموزش دیده اند. ممکن است گاهی کسی از 
دستمان در برود اما مدیران شبکه رادیویی ورزش در کار دقت 
می کنند و من خودم که یکی از پایه گذاران رادیو ورش هستم 

از کسی که غلط بگوید و گزارش اشتباه کند، ایراد می گیرم.
این گزارشگر پیشکسوت در پاســخ به این سوال که کار 
گزارشگری در رادیو سخت تر است یا تلویزیون؟ اظهار کرد: 
گزارشگری در رادیو خیلی سخت تر از تلویزیون است. زیرا در 
تلویزیون تصور به کمک گزارشگر می آید. گزارشگر رادیو باید 
کاری کند که شــنونده خودش را در زمین و در کنار سالن 

احساس کند.
اسکویی در پایان درباره فعالیتش در رادیو گفت: االن که 
پا به سن گذاشتم و مقداری کسالت دارم، برنامه هایم در رادیو 
کم شده اســت.  برنامه های »خط اول« شنبه تا پنجشنبه، 
»جهان والیبال« پنجشــنبه ها ساعت ۹ تا ۱۰ صبح و »رادیو 
ورزش با شــما« جمعه ها ۵ تا ۶:۳۰ عصر را در رادیو ورزش 
دارم و در رادیو آوا هم پنجشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۴ در بخش 

نیمروزی هستم.

توصیه مسعود اسکویی به جوان ها

گزارشگر از پراکنده گویی پرهیز کند

مسعود نجفی کارگردان مستند »قیصر، ۴۰ سال بعد« 
که همزمان با روز ملی ســینما وارد شبکه نمایش خانگی 
شده از آن روزها و ســاخت این مستند با حضور عواملش 

گفت.
بــه گزارش خبرنــگار ایلنــا، »قیصر، ۴۰ ســال بعد« 
مستندی است ساخته مسعود نجفی خبرنگار حوزه سینما 
که چهل سال بعد از ساخت فیلم سینمایی »قیصر« یعنی 
در سال ۱۳۸۸ به ســراغ عوامل، لوکیشن ها و سینماهای 
نمایش دهنده این فیلم رفته و در گفتگو با ســینماگران و 
مــردم به این فیلم ماندگار تاریخ ســینمای ایران پرداخته 
اســت. مســتند »قیصر، ۴۰ ســال بعد«  بر خالف دیگر 
مســتندهای که درباره کیمیایی ساخته شــده و سازنده 
اثر تحت تاثیر کاریزمای فیلمســاز باسابقه سینمای ایران 
در حقیقت پرتره ای از کیمیایی ارائه داده اســت، توانسته 
آن قالب جدی کیمیایی را بشــکند و به واقعیت او نزدیک 
شود، واقعیتی از جذابیت ها و طنازی های مسعود کیمیایی 
و خاطراتش از ساخت یکی از ستایش شده ترین فیلم هایش. 
نجفی در این مســتند جمعــی از ســینماگران مطرح و 
شــخصیت هایی را که در ساخت »قیصر« سهمی داشته اند 
مقابل دوربین آورده تا از »قیصر« بگویند، شــخصیت هایی 
که حاال دیگر برخی از آن ها در میان ما نیستند. این مستند 
و پشــت صحنه اش به تازگی و همزمان با روز ملی ســینما 
روی پلتفرم فیلیمو عرضه شــده تا به مرور خاطرات یکی 
از مطرح ترین آثار تاریخ ســینمای ایران بپردازد. به همین 
مناسبت با مســعود نجفی کارگردان این مستند گفتگویی 

داشتیم که می خوانید.
شــما عالوه بر مســتند »قیصر، ۴۰ سال بعد« 
یک مســتند هم در مورد حاج کاظم فیلم »آژانس 
شیشــه ای« ســاختید، یعنی فیلم هایی را انتخاب 
کردید که در تاریخ سینمای ما ماندگار هستند. آیا 
انتخاب قیصر صرفا به دلیل عالقه به ســینما بوده 

است؟
همه این ســوژه ها حین کار خبرنگاری ســاخته شد و 
به ذهنم رسید. مســتند »قیصر، ۴۰ سال بعد« مربوط به 
زمانی اســت که من سال ها به فیلمسازی عالقه داشتم اما 
فرصتی فراهم نمی شــد. حتی قبل از کار خبرنگاری عالقه 
اصلی من به فیلمسازی بود، اما دست روزگار مرا به سمت 
خبرنگاری کشــاند. در یکی از همین سوژه های خبری که 
پیگیری می کردم به عیادت عباس شباویز تهیه کننده فیلم 
»قیصر« رفته بودم که در بیمارســتان کسری بستری بود. 
آن روز که به عیادت شــباویز رفتیــم، هماهنگ کردم که 

مسعود کیمیایی هم بیاید. در دوران خبرنگاری از این کارها 
زیاد انجام می دادم، برای اینکه بازخورد خبر بیشتر شود و 
دیده شود هماهنگ می کردم تا کسی که مثال با آن شخص 
همکاری و خاطره داشته هم بیاید و این دیدارهای مشترک 

شکل بگیرد. 
آن روزی که با مســعود کیمیایی به دیدن شــباویز در 
بیمارستان کســری رفتیم، به واسطه دیالوگ هایی که بین 
این دو نفر رد و بدل می شــد به ذهنم رســید این مستند 

را در چهلمین سال ساختش بســازم؛ به چند دلیل، یکی 
اینکه »قیصر« یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینماست 
که جریان ســاز بوده و متفاوت از فیلم های رایج زمانش بود 
و یــک فضای جدیدی به وجــود آورد. دوم اینکه از معدود 
فیلم هــای آن زمان بود که همه عواملــش به جز یکی دو 
نفــر بقیه در قید حیات بودند و اکثر آنها هم در ایران و در 

دسترس بودند. 
بــه همین دلیل بعد از اینکه از بیمارســتان آمدیم این 

پیشــنهاد را به عباس شباویز دادم که خیلی استقبال کرد، 
با مسعود کیمیایی هم مطرح کردم، او هم استقبال کرد. به 
دلیل وضعیت عباس شباویز خیلی سریع بعد از ترخیص او 
از بیمارستان قرار اصلی مان که جمع شدن عوامل اصلی در 
منزل شباویز بود، گذاشتیم و به دلیل اینکه شباویز بیماری 
سرطان داشــت و باید زودتر این اتفاق می افتاد، خیلی به 
سرعت شــروع به کار کردیم. شانســی که داشتم این بود 
که مازیار پرتو که ســال ها بود مقیم خارج از کشــور شده 
بــود، در آن مقطــع در ایران بود و ما اولیــن قرارمان را با 
مسعود کیمیایی، منوچهر اسماعیلی، مازیار پرتو و جمشید 

مشایخی در منزل عباس شباویز گذاشتیم. 
کار از آنجا آغاز شــد و بعد در ادامه با مسعود کیمیایی 
به لوکیشن های فیلم رفتیم که لوکیشن اصلی همان محله 
امامزاده یحیی بود. در مرحله بعد با عباس شباویز و عبداهلل 
علیخانی به ســینماهای نمایش دهنده فیلم رفتیم و درباره 
بحث اکــران فیلم صحبت کردیم. در یــک مرحله هم به 
ســراغ کسانی رفتیم که در »قیصر« بودند اما در آن جلسه 
اصلی خانه شباویز حضور نداشتند، مثل بهمن مفید، جالل 
پیشواییان، اکبر معززی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی که 
این دو نفر خیلی ســخت جلوی دوربین حضور پیدا کردند 
و تقریبا یک سال پیگیرشان بودم. یکی دیگر از کسانی که 
در این فیلم حضور دارد، اسفندیار منفردزاده است. او جزو 
اولین کســانی است که در تاریخ سینمای ایران، به صورت 
حرفه ای شروع به ساختن موسیقی فیلم می کند که بخش 
زیادی از موســیقی فیلم های شاخص تاریخ سینمای ایران 
که در ذهن هایمان باقی مانده اســت، از کارهای شــاخص 
منفردزاده اســت. او یکی از کسانی بود که تالش کردم در 
این فیلم حضور داشــته باشد و با وجود اینکه در استکهلم 
زندگــی می کرد، ارتباط برقرار شــد و او این همکاری را با 
من داشــت تلفنی صحبت کردیم و خودش طبق کادری 
که میخواستم جلوی دوربین نشست و از طریق یک مسافر 
تصاویر را فرســتاد. در ادامه با سینماگران درباره این فیلم 
و تاثیر گــذاری آن صحبت کردم. در واقع تالشــم این بود 
به ســراغ آدم های تاثیر گذار تاریخ ســینما بروم مثال علی 
کســمایی به عنوان پدر دوبله ایران جلــوی دوربین آمد، 
به ســراغ چنگیز جلیلوند رفتم، با عزت اهلل انتظامی، اصغر 
بیچاره، علی معلم، ســعید راد، محمد متوســالنی، امین 
تارخ، پرویز نوری، سیروس الوند، حمید نعمت اله و فاطمه 
معتمدآریا صحبت کردیم. سعی کردم همه طیف ها درباره 
»قیصر« اظهار نظر کنند. حتی در تیتراژ پایانی مردم درباره 

»قیصر« صحبت می کنند.

مسعود نجفی  از »قیصر، ۴۰ سال بعد« می گوید

»قیصر« به دلیل تفاوت با جریان رایج فیلم های آن زمان محبوب بود
دورخیز خودنگاره فریدا کالو برای رکوردشکنی 

فریــدا  کــه  خودنــگاره ای 
کالو ســال ۱۹۴۹ از خود و 
ماه  کشیده،  دیگو  همسرش 
نوامبر در ســاثبیز نیویورک 
دالر چکــش  میلیــون   ۳۰
می خــورد. به گــزارش هنر 
انالیــن، گران ترین نقاشــی 
نامــدار  کارنامــه هنرمنــد 

مکزیکی هشــت میلیون دالر است که ســال ۲۰۱۶ به ثبت رسید اما انتظار 
می رود »دیگو و من« در حراجی ساثبیز نیویورک در ماه نوامبر ۳۰ میلیون دالر 
یا بیشــتر فروش برود. به این ترتیب، همزمان دو رکورد می شکند: گران ترین 
اثر کارنامه کالو و گران ترین هنرمند تاریخ آمریکای التین. گران ترین نقاشــی 
تاریخ هنرهای تجســمی در منطقه آمریــکای التین تابلو »رقیبان« کار دیگو 
ریورا، نقاش مکزیکی و همســر فریدا کالو اســت که سال ۱۹۳۲ خلق شد و 
ســال ۲۰۱۸ در حراجی کریستیز ۹.۸ میلیون دالر به فروش رسید. حاال کالو 
می تواند عالوه بر شکستن رکورد همسرش، عنوان گران ترین هنرمند آمریکای 
التیــن را در خاندان ریورا و کالو نگه دارد. جالــب اینکه تصویر ریورا در تابلو 
»دیگو و من« بر پیشانی فریدا دیده می شود. هر چند با چند قطره اشک که از 
دیدگان کالو بر گونه اش چکیده، به نظر می رسد هنگام کشیدن این خودنگاره 
چندان خوشحال و شاد نبوده است. ابروهای پرپشت به هم پیوسته و چشمان 
مشکی درشــت ویژگی هایی است که تقریبا در تمام پرتره ها یا خودنگاره های 
هنرمند نامدار مکزیکی به چشــم می خورد. چشم سوم روی پیشانی هم شاید 
ماریا فلیکس باشد؛ بازیگری که ریورا آن زمان به او نزدیک بود. فریدا کالو که 
در ۱۹۵۴ در ۴۷ ســالگی از دنیا رفت، دو بار با ریورا ازدواج کرد. دیگو هم در 
۱۹۵۷ و در حالی که ۷۰ ســال داشت درگذشت. »دیگو و من« آخرین بار در 
۱۹۹۰ در حراجی ســاثبیز ۱.۴ میلیون دالر چکش خورد. این تابلو از هفت تا 
یازده اکتبر در هنگ کنگ به نمایــش درمی آید و پیش از رفتن به نیویورک، 

چهار روز هم در هفته پایانی اکتبر در لندن روی دیوار می رود.

 نمایش فیلم در سینمای ملی سومالی 
در موگادیشو پس از ۳۰ سال

تئاتــر ملی موگادیشــو که 
هدیه رهبر پیشین چین در 
۱۹۶۷ بــود و پایگاه نظامی 
شورشیان شــده بود، پس از 
۳۰ سال میزبان نمایش یک 
فیلم با حضور مردم سومالی 
شــد. به گزارش هنر آنالین، 
هدیه فرهنگــی مائو زدونگ 

در ســال های پایانی دهه ۱۹۶۰ هرگز در این سال ها رنگ آرامش و فرهنگ را 
ندید و حتی گروه های افراطی آن را در سال ۲۰۱۲ منفجر کردند اما سرانجام 
پس از سه دهه ساکنان موگادیشو، پایتخت سومالی تحت تدابیر شدید امنیتی 
وارد آن شدند و به تماشای یک فیلم در سالن تاریک تئاتر ملی نشستند. این 
ســالن نمایش در یک محوطه امنیتی کنار کاخ ریاســت جمهوری و پارلمان 
ســومالی قرار گرفته و مهمانان و تماشاگران نخستین فیلم تولید داخل برای 
ورود به تئاتر ملی ناچار بودند از چند گذرگاه امنیتی بگذرند. عثمان داب، وزیر 
اطالعات و فرهنگ و گردشــگری سومالی هم همراه مردم عادی در تئاتر ملی 
موگادیشو حضور داشت و تماشاگر نخستین نمایش فیلم در ۳۰ سال اخیر بود.

در این برنامه دو فیلم کوتاه از ابراهیم سی ام، فیلمساز اهل سومالی به نمایش 
درآمــد و بهای بلیت هم برای هر فیلــم ۱۰ دالر بود که به خاطر گران بودن 
بســیاری از شهروندان و دوســتداران سینما نتوانســتند بلیت بخرند. گرچه 
پیش تر برنامه های موســیقی زنده در تئاتر ملی شهر ساحلی موگادیشو اجرا 
شــده بود اما پس از روشن شدن شــعله های جنگ داخلی در ۱۹۹۱، درهای 
ســالن و برنامه های فرهنگی هنری آن بسته شــد. جنگ ساالران شاخ آفریقا 
تئاتر ملی را پایگاه نظامی خود کرده بودند و در آن دوران آســیب های اساسی 
به ســاختمان وارد آمد اما دولت مرکزی موگادیشو آن را بازسازی و در ۲۰۱۲ 
افتتاح کرد. با این حال، افراطی های عضو گروه الشــباب دو هفته بعد سالن را 

منفجر کردند تا جلوی فعالیت دوباره آن را بگیرند.

نمایش اثر سه میلیون دالری منیر فرمانفرماییان 
در آرت بازل سوئیس

آرت بــازل ســوئیس پــس 
از یک ســال وقفــه به دلیل 
امســال  کرونا،  همه گیــری 
میزبان هنرمندان برجسته از 
سراسر جهان از جمله منطقه 
خاورمیانه اســت. به گزارش 
هنــر آنالین، آرت بــازل از 
رویدادهــای  معتبرتریــن 

هنرهای تجسمی جهان است و امســال مدیران آن تصمیم گرفتند با اجرای 
شیوه نامه های بهداشتی ســفت و سخت، آن را به دو شکل حضوری و آنالین 
برگزار کنند. هر چند اعالم شــد کسانی که واکسن آسترازنکا تزریق کرده اند، 
در مرزهای ورودی سوئیس باید تست پی سی آر بدهند و اگر پاسخ منفی شد، 
می توانند وارد شــوند. عالوه بر گالری ها و هنرمنــدان از منطقه اروپا، ایاالت 
متحده و آفریقــای جنوبی، آرت بــازل در دوره ۲۰۲۱ میزبان چند هنرمند 
نامدار از خاورمیانه هم خواهد بود. منیر شــاهرودی فرمانفرماییان یکی از این 
هنرمندان اســت که دو سال و پنج ماه پس از مرگ در ۹۶ سالگی، با یکی از 
آثار چشــمگیر خود مربوط به سال های اخیر در بخش »نامحدود« آرت بازل 
حضور می یابد. البته اثر موســوم به »خانواده سوم« که زنده یاد فرمانفرماییان 
آن را ســال ۲۰۱۱ خلق کرده، از سوی گالری جیمز کوهان نیویورک به بازل 
و بخش نامحدود ارائه شــدن است. هنرمند پرآوازه ایرانی به شیوه ای منحصر 
به فرد در خلق آثار خود دســت یافته بود و »خانواده ســوم« هم که مجموعه 
هشت تابلو اســت، به بهای ۳.۲ میلیون دالر در معرض نمایش و فروش قرار 
گرفته اســت. ایتل عدنان لبنانی با دیوارنگاره ای شــش متری که شامل ۱۳۶ 
کاشــی نقاشی شده است با ارزش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دالر، سه تابلو قطع بزرگ 
از مایکل راکوویتس هنرمند آمریکایی عراقی تبار با ارزش ۲۵ تا ۷۵ هزار دالر، 
افرا الظاهری از امارات، وارطان آواکیان از لبنان و الرنس ابوحمدان از سوریه از 
دیگر هنرمندان منطقه خاورمیانه هســتند که در آرت بازل حضور دارند. آرت 
بازل ۲۰۲۱ از امروز جمعه در این شــهر سوئیس آغاز به کار می کند و تا روز 

یکشنبه ادامه می یابد.

آخرین خبرها از »دسته دختران«
همزمان با آغــاز هفته دفاع 
نخســتین عکس  مقــدس، 
از فیلم ســینمایی »دســته 
مقاومِت  از  روایتی  دختران« 
آغازین  روزهــای  زنــان در 
جنگ، منتشر شد. به گزارش 
ایسنا به نقل از روابط عمومی 
پروژه، »دســته دختران« به 

کارگردانی منیر قیــدی و تهیه کنندگی محمدرضا منصوری که با نگاهی آزاد 
و براســاس روایت های واقعی از مقاومت ۳۴ روزه خرمشــهر در دفاع مقدس 
ســاخته شده است، آخرین مراحل پس تولید را سپری می کند. منیر قیدی در 
»دسته دختران« راوِی مقاومت و ایثار زنان در روزهای پرتالطم ابتدایی جنگ 
اســت. او با بازسازی تصاویر زنده و مستند از نبرد خانه به خانه خرمشهر، اولین 
تصویِر ســینمایی با نگاه زنانه از آن مقاومت را خلق کرده اســت. قیدی پیش 
از این »ویالیی ها« را با قصه خانواده های فرمانده هان جنگ در پشــت جبهه 

کارگردانی کرده بود. 
»دسته دختران« محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی 
ســوره حوزه هنری است و برای نمایش در چهلمین جشنواره ملی فیلم فجر 

آماده می شود.
نیکــی کریمــی، پانته آ پناهی ها، فرشــته حســینی، هــدی زین العابدین و 
صدف عســگری در »دســته  دختران« بازی کرده اند و حســین ســلیمانی، 
 یاســین مســعودی، محمد صدیقی مهــر با حضــور مهدی حســینی نیا از 

دیگر بازیگران هستند.

خبر 

مراسم اهدای جایزه نوبل در استکهلم همچون سال گذشته به 
دلیل همه گیری کرونا لغو شد. به گزارش ایسنا و به نقل از دویچه 
وله، بنیاد نوبل روز پنج شــنبه اعالم کرد امسال ضیافت اهدای 
جوایز نوبل در استکهلم برگزار نخواهد شد و برندگان جوایز خود 

را در کشورهای شان دریافت خواهند کرد.
براساس اعالم بنیاد نوبل، این تصمیم به دلیل نامشخص بودن 
وضعیت کرونا و شرایط سفرهای بین المللی اتخاذ شده است. با 
این حال، مراسمی تشــریفاتی برای شاخه های علمی و ادبیات، 
بدون حضور برندگان در دهم دســامبر و در اســتکلهم برگزار 
خواهد شد. همچنین بنیاد نروژی نوبل که مسوولیت اهدا جایزه 

صلح نوبل را برعهده دارد، هنوز احتمال اهدای جایزه صلح نوبل در »اسلو« و در مراسمی حضوری را رد نکرده است. 
سال گذشته جایزه صلح نوبل در یک مراسم مجازی به »برنامه جهانی غذا« اهدا شد. برگزیدگان جوایز امسال نوبل 
در بخش های پزشــکی، فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد در فاصله چهارم تا یازدهم اکتبر مشخص خواهند 
شد. سال گذشته، ضیافت نوبل برای نخستین بار در نیم قرن گذشته لغو شد. آخرین  باری که ضیافت نوبل لغو شد 

به سال ۱۹۵۳ بازمی گردد. این مراسم در طول جنگ جهانی اول و دوم نیز لغو شده بود.

مستند »کلِک حضور« درباره یکی از هنرمندان معاصر همزمان 
با برپایی نمایشگاه شصت سالگی او نمایش داده می شود.

به گزارش ایسنا، مستند »کلک حضور« درباره احمد وکیلی - 
هنرمند نقاش و اســتاد طراحی و چاپ دستی معاصر - است که 
آثارش را تا کنون در بیش از ۵۰ نمایشــگاه گروهی و انفرادی به 
نمایش گذاشته و در بیش از ۱۰ سمپوزیوم در کشورهای مختلف 
حضور داشته است. این مستند شهریور سال گذشته کلید خورد 
و امسال آماده شد که همزمان با برپایی نمایشگاه شصت سالگی 

احمد وکیلی در نگارخانه عصر به نمایش گذاشته شده است.
»کلک حضور« به تعبیر ســازندگانش یک مســتند شاعرانه 

محسوب می شود که بجز احمد وکیلی به عنوان شخصیت اصلی، با ۱۱ نفر از افرادی که به شکلی با او در ارتباط 
بوده اند مصاحبه صورت گرفته و تالش شــده برای دســتیابی به الیه های عمیق تر ذهنی سوژه، به جای پرداختن 
محض به بیوگرافی او، با به تصویر کشیدن و بازگویی تجربه های زیسته یک انسان، فرایند درک جهان و ساختن 

معنا به وسیله او را مورد بررسی قرار گیرد.
این نمایشگاه تا ۱۹ مهر ماه در نگارخانه عصر در خیابان میرزای شیرازی برپاست.

روایتی از احمد وکیلی در »کلک حضور«ضیافت »نوبل« بار دیگر لغو شد


