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مجموعه مســتند »اقتباس در ســینما« 
ساخته مجتبی سعادت در جدیدترین مصاحبه 
خود به گفتگو با استاد علی نصیریان نشست. 

به گزارش ایلنا، علی نصیریان پیشکســوت 
سینما و تئاتر مقابل دوربین مجموعه مستند 
»اقتباس در ســینما« بــه کارگردانی مجتبی 

سعادت رفت.  

او در ایــن گفتگــو به اهمیت ســینمای 
اقتباسی و جای خالی آن در سینمای امروزی 
ایران اشــاره کرد همچنین بــه ناگفته هایی 
از نقش پردازی هایــش در فیلم هــای »ناخدا 
خورشــید« اثر ناصر تقوایــی و »آقای هالو« 

ساخته داریوش مهرجویی پرداخت.  
مجموعه مســتند »اقتباس از سینما« به 

صورت گفتگومحور پیش می رود.  بخشــی از 
آن به تاریخچــه اقتباس می پردازد که محمد 
رحمانیان درباره آن توضیح می دهد پس از آن 
با گویندگی شــیرین میناسرشت وارد فضای 
چالشی و مباحث کارشناسی قسمت های بعد 
می شود.  در هر قسمت باتوجه به موضوع مورد 
نظر ۲ یا سه مبحث آسیب شناسی می شوند و 
در پایان هر قســمت یک فیلم اقتباسی را به 
عنوان پرونده ویژه مورد بررسی قرار می دهد.  

قســمت اول ایــن مســتند به بررســی 
»قصه هــای مجید« می پــردازد و با کیومرث 

پوراحمد در این باره گفتگو می کند.  
کیومرث پوراحمد کارگردان، احسان رضایی 
کارشــناس ادبی، محمد رحمانیان کارگردان، 
مازیار میری کارگردان، منوچهر شاهســواری 
تهیه کننده و مدیرعامل خانه ســینما، فرهاد 
توحیــدی فیلمنامه نویس، هوشــنگ مرادی 
کرمانی نویسنده، سید محمد بهشتی شیرازی 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در دهه ۶۰، 

عبداهلل اســفندیاری مدیر سینمایی دهه ۶۰، 
فرشته طائرپور تهیه کننده، مازیار فکری ارشاد 
منتقد ســینما، محمود گبرلو منتقد سینما، 
جواد طوســی منتقد ســینما، فرزاد موتمن 
کارگردان، افشین هاشمی بازیگر و کارگردان، 
رشــید کاکاوند کارشــناس ادبی، شــادمهر 
راســتین فیلمنامه نویس، رسول صدرعاملی 
کارگردان، رضا درستکار منتقد سینما، آنتونیا 
شرکا منتقد ســینما، مجید برزگر کارگردان، 
بهروز افخمی کارگردان، حبیب ایل بیگی مدیر 
ســینمایی و قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، 
جهانگیر کوثری تهیــه کننده، محمد مهدی 
حیدریان مدیر سینمایی، مصطفی جمشیدی 
مدیر واحــد اقتباس بنیاد ســینمایی فارابی، 
صوفیا نصرالهی منتقد سینما، سحر عصر آزاد 
منتقد سینما، امیرحســین علم الهدی مدیر 
ســینمایی، پرویز جاهد منتقد سینما، احمد 
طالبی نژاد منتقد سینما، علیرضا رضاداد مدیر 
ســینمایی، امیر مشــهدی عباس مدیر مرکز 

ســینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان 
انوار-مدیر ســینمایی  نوجوانان، فخرالدین  و 
دهه ۶۰، علی مصفا بازیگر و کارگردان، ابراهیم 
فروزش کارگردان، جابر قاســمعلی فیلمنامه 
نویس، محمدرضا کریمی صارمی مدیر تولید 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان، 
محمدرضا اصالنی نویسنده و کارگردان، سید 
جمال ساداتیان تهیه کننده و کیانوش عیاری 
کارگردان مقابل دوربین این مستند رفته اند.  

عوامــل ایــن پــروژه عبارتنــد از طراح و 
کارگردان: مجتبی ســعادت، مشــاور و برنامه 
ریز: حسین خلج، دســتیار کارگردان: مسعود 
رضایــی فخــر، تصویــر و تدویــن: مجتبی 
ســعادت، صدابردار: محمد حســینی، تیتراژ: 
معید ســعادت، مجری طرح: حســین خلج و 
رها فریدونی، مدیر تولید: منوچهر محمودی، 
گرافیســت و طراح لوگو: افرا شهروزی، روابط 
 عمومی: فروغ گشــتیل، باتشــکر از مدیریت 

کافه مانا. 

علی نصیریان مقابل دوربین »اقتباس در سینما« رفت

حمید منوچهری، از هنرمندان باســابقه کشورمان تهیه 
مســکن برای جوانان فعال در صداوسیما را مهمترین عامل 
در بهبود کیفیت فعالیت هنری آنان در این رسانه دانست و 

بر اهمیت آن تاکید دارد. 
این گوینده، دوبلور و بازیگر باســابقه در گفت وگویی با 
ایســنا درباره درخواســتش از رییس جدید صداوســیما و 
پیشنهادش به پیمان جبلیـ  فردی که به تازگی بر صندلی 
ریاست صداوسیما نشسته اســت ـ گفت: من چند سال از 
بازنشستگی ام گذشته است، برای خودم چیزی نمی خواهم؛ 
فقــط می خواهــم نمایش باشــد و با تمام وجــودم این را 

می خواهم. 
او در عیــن حال به صحبت هایش اضافــه کرد: عزیزان 
جوانی که در رادیو داریم با کدامین درهم و دینار می خواهند 
زندگی شــان را بگذرانند؟ از این عزیز، جناب پیمان جبلی 
که تشــریف آوردند و جایگزین آقای علی عسکری شده اند، 
می خواهیم که به این جوان ها برســند.  مطمئنا خودشان 
بچــه دارند و می دانند که خواســته جوانان چیســت.  من 
هیچی نمی خواهم، حتی بــرای بچه های خودم هم چیزی 
نمی خواهم، آنها دارند کارشــان را انجام می دهند، اما رادیو 
به هر جهت یکســری کمبودها دارد و این کمبودها را خود 
عزیزان بهتر از همــه می دانند؛ نیازی به گفتن من حقیر و 
دیگران نیســت.  این کاستی ها و کمی ها در طول این مدت 
بوده و اگر به همین گونه پیش برود، باز هم هست که باید از 

بین برود و ان شاءاهلل از بین خواهد رفت. 
منوچهری خاطرنشان کرد: از هر کدام از بچه های رادیو 
که سوال کنید یکسری گرفتاری ها دارند که می خواهند این 
گرفتاری ها برطرف شــود.  یک خانــه پنجاه متری نزدیک 
به پنج میلیون اجاره و نزدیک به پنجاه میلیون یا شــصت 

میلیون پیش قسط دارد، جوان ها از کجا می خواهند بیاورند؟ 
اگر به من باشــد می خواهم برای تمامی بچه ها و جوان های 
عزیزمان که با تمام وجودشــان آمده اند و عاشــق این کار 
هســتند مسکن بدهند.  اگر مســکن بدهند، دیگر هیچی 
نمی خواهند.  هر کدام از این جوان ها که دســت رویشــان 

بگذاری، ندارند، چون پدران این عزیزان هم نمی توانســتند 
برایشان مهیا کنند.  چون چیزی نداشتند.  خیلی سال است 
که دیگر مســکن ندارند.  البته زمانی به بچه های ســازمان 
مســکن داده می شد ولی تمام شــد.  حدودا تا سال ۷۲ به 
بچه ها مسکن می دادند اما از آن سال به بعد دیگر مسکنی 
داده نشد.  من آرزویم این است که تمام جوان ها یک زندگی 
نیمه مرفه داشته باشند.  یک دریافتی درست داشته باشند 

که بتوانند این زندگی را بگذارنند. 
این گوینده و دوبلور باسابقه در ادامه با تاکید بر اهمیت 
فراهم بودن مسکن برای جوانان فعال در صداوسیما، عنوان 
کرد: همه مدیران اگر احیانا مسکن دارند می دانند که تمامی 
آسایش ها می تواند در مسکن باشد؛ مسکن که باشد خیلی 
کارها می توانند انجام دهند.  نزدیک به ۴۰ سال است تمام 
آرزویم برای جوان ها یک امنیت شــغلی است.  این امنیت 
خیلــی الزم اســت.  اگر این امنیت باشــد تمامی جوان ها 
می توانند نفس بکشند و در تمامی کارها  زایش های بسیار 
بزرگ داشته باشند.  اما اگر مسکن نداشته باشند، فکرشان 

هزار و یک جا هست، غیر از جایی که باید باشد. 
حمید منوچهری در پایان گفت: آرزو می کنم که به حق 
مــوال همه جوان ها خوب و خوش و خرم بوده و از حداقل ها 
برخوردار باشند تا بعد بتوانند در کار هنری که طرفش آمدند 
و با آن زندگی می کنند، به جایگاهی برســانند که حقشان 

است. 

یک هنرمند پیشکسوت خطاب به رئیس جدید صداوسیما: 

جوانان با کدام درهم و دینار گذران زندگی کنند؟
جمشید سماواتیان درگذشت

نقاش  ســماواتیان  جمشــید 
پیشکسوت نوگرا صبح دیروز - 
۲۳ مهر ماه - بر اثر عارضه قلبی 
در سن ۸۳ سالگی در خانه خود 
درگذشــت. به گزارش ایســنا 
به نقل از موسســه هنرمندان 
پیشکسوت، جمشید سماواتیان 
از چهره های نسل دوم نقاشان 

نوگرای ایران، در دوره ای در دانشکده هنرهای زیبای تهران هنرآموزی می کرد که 
هم آموزه های علی محمد حیدریان، از شاگردان برجسته کمال الملک، در دانشکده 
نفوذ داشت و هم استادان نوگرایی چون محمود جوادی پور به کار آموزش مشغول 
بودند. او متأثر از هنرهای سنتی و دیوارنگاره های عصر صفوی زادگاهش اصفهان 
به خلق آثاری پرداخته که یادآور و نشان دهنده گذر زمان و تخریبی است که بر 
هنرهای سنتی ایران رفته است.  ســماواتیان با تسلط بی نظیر بر انواع ابزارها و 
تکنیک های غیرمتعارف، به احیای هنر گذشته ایرانی با نگاهی نو و بن مایه های 
انتزاعی اهتمام ورزیده است. او در نقاشی های نیمه فیگوراتیو خود از موادی چون 
خاک، گل، گچ، مواد ترکیبی، ورق های طال و نقره همراه با شــیوه های مختلف 

پتینه کاری بهره می گیرد تا فرسودگی، ریختگی و ترک ها را به نمایش بگذارد. 

مستند ایرانی برگزیده جشنواره یاماگاتا شد
مســتند »چهره پــرداز« به 
کارگردانــی جعفــر نجفــی 
موفق به کسب یک جایزه از 
بخش رقابتی موج نو آسیایی 
هفدهمیــن دوره جشــنواره 
فیلمی مســتند  المللی  بین 
به  گزارش  ژاپن شد.  یاماگاتا 
از ۱۵  ایسنا، این جشــنواره 

الی ۲۲ مهرماه و در شــرایط خاص به علت گســتردگی ویروس کرونا بصورت 
کامال آنالین برگزار شــد و در نهایت مســتند »چهره پرداز« موفق به کســب 
جایزه )Exelence( در بخش رقابتی جریان نو آسیایی شد. این مستند روایت 
تالش های بی وقفه زن جوانی است تا در رشته چهره پردازی در دانشگاه مشغول 
به تحصیل شود.  »چهره پرداز« دومین تجربه کارگردانی جعفر نجفی است که 
پیش از این ســاخت مستند »آشو« را در کارنامه دارد که موفق به کسب جایزه 
بهترین مســتند کودک و نوجوان از جشنواره مستند آمستردام )ایدفا( شد. این 
مستند به تهیه کنندگی سید شــهاب الدین طباطبایی، تنها نماینده سینمای 
ایران در این دوره از جشــنواره بین المللی فیلم مستند یاماگاتای ژاپن بود و با 
آثاری از کشــورهایی چون کره جنوبی، چین، فرانسه، میانمار، تایوان، لهستان، 
هنگ کنگ، لبنان، ژاپن، مکزیک، پاکستان، افغانستان و هند رقابت کرد. عوامل 
مســتند  »چهره پرداز « عبارتند از: کارگردان: جعفر نجفی، تهیه کننده: ســید 
شهاب الدین طباطبایی، فیلمبردار: فریدون نجفی، آهنگساز: ستار اورکی، تدوین: 
عماد خدا بخش، صداگذار: آرش قاسمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سولماز 
منصوری، دستیار کارگردان: آساره هداوند، صدابردار: بهرام یوسفی، مدیر تولید: 

جواد یوسفی، مجری طرح: ناصر قائدی، اصالح رنگ و نور: مهدی باقری. 

اشکان رهگذر داور جشنواره انیمیشن یونان شد
داور جشنواره  اشکان رهگذر 
انیمیشن تسالونیکی شد و در 
این رویداد سینمایی در کشور 
یونــان مســتر کالس برگزار 
می کنــد. به گزارش ایســنا، 
نویســنده  رهگذر،  اشــکان 

و کارگردان انیمیشــن به عنوان داور بخش اصلی هفتمین جشنواره بین المللی 
انیمیشــن تِسالونیکی یونان انتخاب شــد.  او در کنار داوری آثار رسیده به این 
جشنواره، مستر کالسی آنالین با موضوع »چگونه استودیو هورخش کارش را از 
ایران شروع کرد و فعالیت هایش را در خارج از مرزها گسترش داد« در روز دوشنبه 
۲۶ مهر ۱۴۰۰ )۱۸ اکتبر( برگزار خواهد کرد.  رهگذر پیش ازاین داور جشنواره 
بین المللی فانتازیا ۲۰۲۱، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و دومین دوره 
مسابقات ملی بازی سازی رایانه ای بوده است.  او مؤسس استودیو هورخش است 
و در حال حاضر به عنوان نویســنده و کارگردان ساخت انیمیشن های سینمایی 
»ژولیت و شاه« و »گنج اژدها« را در دست دارد. جشنواره انیمیشن تِسالونیکی 
)تَف( در سال ۲۰۱۵ باهدف ترویج انیمیشن مستقل در سراسر جهان و قدردانی 
از این هنر خاص راه اندازی شد.  اگرچه در ابتدا این رویداد به عنوان یک رویداد 
محلی آغاز به کار کرد اما در طی دوره های برگزاری به سرعت رشد کرد و به یک 
جشنواره بین المللی تبدیل شد.  ساالنه نزدیک به سه هزار انیمیشن کوتاه به این 
جشنواره ارسال می شود و نزدیک به ۱۰۰ انیمیشن در طول برگزاری جشنواره 
به نمایش درمی آیند. هفتمین جشنواره بین المللی انیمیشن تِسالونیکی یونان 
)تَف( از ۱۴ تا ۲۴ اکتبر )۲۲ مهر تا ۲ آبان ماه( به شکل آنالین برگزار می شود. 

فروش فراتر از انتظار نقاشی رشته رشته شده »بنکسی«
»دختــرک  نقاشــی  تابلــو 
و بادکنــک بنکســی«  اثــر 
پیش تــر  کــه  »بنکســی« 
رشته رشته شــده بود در یک 
حراجــی بــه چندیــن برابر 
قیمت برآورد شــده فروخته 
شد. به گزارش ایسنا و به نقل 

از گاردین، یکی از تابلوهای نقاشــی »بنکسی«  هنرمند مشهور خیابانی در یک 
حراجی به قیمت ۱۸. ۵ میلیون پوند فروخته شد. این نقاشی که در حقیقت همان 
تابلو نقاشی »دخترک و بادکنک« است پس از آنکه در حراجی پیشین در مقابل 
چشم همگان به طور خودکار رشته رشته  شد با نام »عشق در سطل زباله« شناخته 
می شود. این نقاشی در حراجی اخیر ساتبیز لندن به قیمت ۱۸,۵۸۲,۰۰۰ میلیون 
پوند فروخته شــد با این حال قیمت تخمینی برای این اثر ۴ الی ۶ میلیون پوند 
برآورد شــدخه بود. این اثر هنری پیش از این در سال ۲۰۱۸ در حراجی ساتبیز 
به یک زن اروپایی ناشــناس به قیمت یک میلیون پوند فروخته شــده بود.  در 
آن ســال لحظاتی پس از آنکه این اثر فروخته شــد صدای زنگی شنیده شد و 
نقاشی به طورخودکار رشته رشته شد.  در نهایت فقط بخشی از نقاشی که در آن 
بادکنک قرمز رنگ به تصویر کشــیده است در قاب نقاشی سالم باقی ماند. طرح 
نقاشی »دخترک و بادبادک قرمز«  که یک دختربچه را در کنار یک بادکنک قرمز 
قلبی شــکل به تصویر می کشد، نخستین بار بر روی دیوار خیابانی در شرق لندن 
دیده شد و پس از آن ها بارها بازآفرینی شد. با اینکه نام »بنکسی« به عنوان یکی 
از آشناترین نام ها در جهان هنر به شمار می رود اما هویت این هنرمند همچنان 
ناشناس باقی مانده است.  آثار این هنرمند بیشتر به مسائل سیاسی و موضوع هایی 
مانند گرمایش زمین، جنگ، شنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری پرداخته اند. 

فیلمساز ایرانی داور جشنواره ایتالیایی شد
و  فیلمســاز  کیاســت  میدیــا 
پخش کننده ایرانی داور بیســتمین 
دوره جشــنواره بین المللــی رجیو 
ایتالیا شد.  به گزارش ایسنا، میدیا 
کیاست فیلمساز و پخش کننده فیلم 
کوتاه به عنوان یکی از داوران اصلی 
بیستمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم رجیو ایتالیا انتخاب شد.  در بیستمین دوره جشنواره بین المللی فیلم رجیو، 
۳ داور فیلم های کوتاه در سه حوزه انیمیشن، داستانی و مستند را داوری می کنند.  
میدیا کیاســت فارغ التحصیل از مدرسه ملی ســینمای ایران، کارگردان، طراح 
گرافیک و پخش کننده بین المللی فیلم کوتاه است که در رزومه حرفه ای خود 
آثاری چون فیلم های کوتاه »روز موعود«، »عباس کیارستمی« و »دنیای وارونه« 
را دارد.  »جشــنواره بین المللی رجیو« هر ساله با هدف اصلی زمینه سازی برای 
تحقیقات فرهنگــی از راه ترویج تولیدات و دانش فیلــم کوتاه در جهان برگزار 
می شــود.  این جشنواره همچنین هر دوره بر موضوعاتی خاص تمرکز دارد و در 
دوره بیســتم خود با موضوع »تغییر« برگزار می شود.   بیستمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم رجیو از ۱۲ تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ مصادف با ۳ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۱ 

در شهر رجیو امیلیا ایتالیا برگزار خواهد شد. 

اخبارکوتاه

هیات داوران جایزه ادبی »تی اس الیوت« ۱۰ مجموعه شعر 
را به عنــوان نامزدهای نهایی این جایزه معرفی کرد. به گزارش 
ایســنا و به نقل از گاردین،  هیات داوران امسال جایزه ادبی »تی 
اس الیــوت«  در این دوره برای انتخــاب نامزدهای نهایی ۱۷۷ 
اثر چاپ شــده در بریتانیا و ایرلند را مورد بررســی قرار داد و در 
نهایت ۱۰ اثر به فهرســت نهایی راه  یافتند. هیچ یک از شاعرانی 
که امسال به عنوان نامزد نهایی انتخاب شده اند پیش تر موفق به 
دریافت این جایزه ادبی  نشده اند.  با این حال »مایکل سیمونس 

رابرتز«  و »سلیما هیل« به فهرست نامزدهای نهایی راه یافته بودند. »مایکل سیمونس رابرتز«  استاد شعر در دانشگاه 
منچســتر متروپولیتن است و دریافت جایزه »فوروارد«  و »کاســتا« را نیز در کارنامه دارد.  او امسال برای نگارش 

مجموعه شعر »خون بها« به عنوان نامزد نهایی برگزیده شده است. 
در این بین »کوین یانگ«  دبیر بخش شعر »نیویورکر« که در سال ۲۰۰۳ نامزد نهایی جایزه کتاب ملی هم شده 
بود برای مجموعه کتاب »ســنگ ها« نامزد شده است. »ریموند آنتروباس« برای »تمام نام ها«، »کایو چینگونیی«  
برای »مشکل مربوط به خون«،  »سلیما هیل« برای »کسانی که به کبوترها غذا می دهند«، »ویکتوریا کنفیک«  برای 
»بخور یا هر دو ما از گرسنگی می میریم« ،  »هانا لو«  برای »بچه ها« ،  »دنیل اسالمن« برای »پنجره تنها« ، »جوئل 
تیلور« برای »C+nto و شــعرهای دیگر«  و »جک آندروود«  برای »یک ســال در زندگی جدید« دیگر نامزدهای 

نهایی امسال را تشکیل می دهند.
برنده نهایی »تی اس الیوت« سال ۲۰۲۱ در ماه ژانویه مشخص خواهد شد. 

جایزه »تی . اس.  الیوت« از سال ۱۹۹۳ برای بزرگداشت نام »توماس استرنز الیوت« شاعر، نمایش نامه نویس و 
منتقد ادبی برنده  نوبل ادبیات نام گذاری شــده است.  او در سال ۱۸۸۸ در ایالت میسوری آمریکا به دنیا آمد و در 
مجموع، هفت نمایش نامه، ۱۷ اثر غیرداستانی و ۱۰ کتاب شعر نوشت.  »الیوت« از کسانی چون »هومر«، »دانته«، 

»شکسپیر« و »جوزف کنراد« الهام گرفت و خود الهام بخش نویسندگان دیگری شد. 

یک سال پس از ۲۵۰ ساله شدن لودویگ فن بتهوون، سمفونی 
شماره ۱۰ موســیقیدان و آهنگساز نامدار آلمانی به لطف هوش 
مصنوعی کامل شــد. به گزارش هنر آنالین،  ســازمان دهندگان 
رویداد موســوم به بتهوون فست برای شــرکت کنندگان در دوره 
۲۰۲۱ آن یک هدیه ویژه دارند؛ نســخه کامل ســمفونی شماره 
۱۰ این موســیقیدان بزرگ آن هــم در حالی که تنها چند طرح 
دستنویس و ناقص از آن باقی مانده است.  گروهی از متخصصان 
موسیقی و کارشناسان هوش مصنوعی در پروژه ای مشترک موفق 

شدند این سمفونی را پس از حدود ۲۰۰ سال به سرانجام برسانند.  پروژه کامل کردن سمفونی دهم بتهوون سال 
۲۰۱۹ با مدیریت ماتیاس رودر از موسســه کارایان در سالزبورگ اتریش آغاز شد؛ موسسه ای که ماموریت آن کار 

روی فناوری های موسیقی از جمله هوش مصنوعی است.
رودر گروهی از کارشناســان بین المللی را مامور کنار هم گذاشتن دستنوشــته های بازمانده از آهنگساز نابغه 
آلمانی کرد و از آنها خواســت به وفادارانه ترین شکل ممکن به شیوه نت نویسی بتهوون آن را کامل کنند. از جمله 
متخصصانی که در این پروژه با موسسه کارایان همکاری کردند می توان به والتر ورزووا، آهنگساز اتریشی و پروفسور 
احمد الجمال، کارشــناس هوش مصنوعی از دانشگاه راتجرز اشاره کرد.  هوش مصنوعی برای آشنا شدن با شیوه 
آهنگســازی بتهوون سراغ سمفونی های پیشین او رفت و به ویژه از سمفونی پنجم برای به پایان رساندن ترکیب 
سمفونی دهم بهره برد. این فرایند دو سال زمان برد و همه گیری کرونا اجازه نداد رونمایی از نسخه کامل سمفونی 
دهم برای جشــن ۲۵۰ سالگی بتهوون در اکتبر ۲۰۲۰ آماده شود.  البته نسخه ابتدایی آن سال ۲۰۱۹ با تنظیم 
ساده پیانو برای گروهی از خبرنگاران و کارشناسان اجرا شد و کسی ندانست کدام بخش سمفونی مربوط به شاهکار 
بتهوون بوده است و کدام بخش نتیجه همکاری موسیقیدانان و هوش مصنوعی. سرانجام پس از حدود دو سال و 
درســت ۱۹۴ سال پس از مرگ لودویگ فن بتهوون، نسخه کامل سمفونی شماره ۱۰ او با اجرای ارکستر بتهوون 

شهر بن آلمان در روز نهم اکتبر اجرا شد. 

سمفونی دهم بتهوون پس از ۲۰۰ سال با هوش مصنوعی کامل شدمعرفی نامزدهای نهایی جایزه »تی اس الیوت«

نگارخانه هــای تهران روز جمعــه ۲۳ مهر میزبان ۲۴ 
نمایشــگاه جدید در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی 

شدند. 
به گزارش هنرآنالین،  آدینه ۲۳ مهر هنرمندان عرصه 
هنرهای تجسمی در گالری های تهران حاضر شدند تا آثار 
هنری خــود را در معرض دید قرار دهنــد.  این هفته با  
افتتاحیه، گالری ها میزبان عالقه مندان هنرهای تجسمی 

هستند.
باتوجه به گسترش بیماری کرونا، بازدید از نمایشگاه ها 
با وقت قبلی و رعایت پروتکل های بهداشــتی امکان پذیر 

است. 
آ: نمایشگاه گروهی »آیرونی« و نمایشگاه آثار نسترن 
رحیمی با عنوان »شگفتی استمراری« ۲۳ مهر تا ۳ آبان 
در  در گالری آ به نشــانی خیابان کریم خان زند، خیابان 
عضدی )آبان جنوبی(، کوچه اردشــیر ارشــد، شماره ۷ 

برقرار است. 
احسان: نمایشگاه گروهــی »منتخب« ۲۳ تا ۲۸ مهر 
در نگارخانه احســان به نشانی اقدسیه، آجودانیه، خیابان 

چهاردهم شرقی، شماره ۲۲ برپاست. 
آرتیبیشن: نمایشگاه گروهی »نقاش/ شهر ساختمان« 
۲۳ مهر تا ۳ آبان در گالری آرتیبیشــن به نشانی خیابان 
شــریعتی، پایین تر از حسینیه ارشــاد، نرسیده به همت، 
گل نبی)غــرب(، میدان احمدی روشــن)کتابی(، خیابان 

ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، پالک ۶ برپاست. 
انتظامی: نمایشــگاه آثار امیر ارســالن آرین مقدم با 
عنوان »ذهن تاریک« ۲۳ تا ۲۸ مهر در نگارخانه انتظامی 
به نشــانی خیابان شــریعتی، باالتر از مطهــری، روبروی 
فروشگاه اتکا و شــهرکتاب، پالک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد 

۵ برپاست. 
ایرانشهر: نمایشگاه نقاشی ســلیم صالحــی با عنوان 
»کوآی تیســم« ۲۳ مهر تا ۱۰ آبان در گالری ایرانشــهر 

برپاست. 
ایــن گالری در خیابان کریم خان زند، خیابان شــهید 

عضدی، خیابان سپند، پالک ۶۹ قرار دارد. 

پروژه های آران: نمایشــگاه آثار رنــه صاحب با عنوان 
»وادی شــناخت« ۲۳ مهر تا ۷ آبان در گالری پروژه های 
آران برپاســت.  عالقه مندان می توانند به نشــانی خیابان 
نوفل لوشاتو، کوچه لوالگر، پالک ۵، ورودی حیاط مراجعه 

کنند. 
ثالث: نمایشــگاه آثار قباد شیوا یا عنوان »افسانه های 
ایرانی در تصویرگری های قباد شــیوا« ۲۳ مهر تا ۱۱ آبان 
در گالــری ثالث واقع در کریم خان زند، بین ایرانشــهر و 

ماهشهر، شماره ۱۴۸ میزبان عالقه مندان به هنر است. 
جاوید: نمایشــگاه گروهی »اینجا تهران است« ۲۳ تا 
۳۰ مهر در گالری جاوید به نشانی میدان فاطمی،خیابان 
جویبار،خیابان زرتشــت غربی کوچــه یزدان،پالک ۱۷، 

واحد۱ برپاست. 
راوی: نمایشگاه گروهی »راویان خیال« ۲۳ تا ۳۰ مهر 
در گالری راوی به نشــانی اقدسیه، خیابان موحد دانش، 
خیابان عزت اهلل انتظامی، کوچه دستان، پالک ۹ برپاست. 
سو: نمایشگاه آثار ساله شریفی با عنوان »زیر درختان 
قلبی« ۲۳ مهر تا ۱۷ آبان در گالری سو به نشانی خیابان 
ویال، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ برپاست. 
شکوه: نمایشگاه آثار سوگل امیاری با عنوان »تاریکی 
معلق روز« ۲۳ مهر تا ۴ آبان در گالری شــکوه به نشانی 
فرمانیه، بلوار شــهید اندرزگو، خیابان ســلیمی شمالی، 

کوچه امیر نوری، پالک ۱۹ برپاست. 
شلمان: نمایشگاه آثار عکس و کالژ محسن تشخوریان 
بــا عنوان »تاریخ بــی تاریخ« ۲۳ تا ۲۸ مهــر در گالری 

شلمان برگزار می شود. 
عالقه مندان می توانند به نشــانی میرداماد، نرسیده به 
شــریعتی، رودبار غربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، پالک 

۲۷ مراجعه کنند. 
شیدایی: نمایشگاه گروهی »راویانگی« ۲۳ مهر تا ۱۴ 
آبان در گالری شیدایی به نشانی میدان هفتم تیر، خیابان 
بهار شــیراز، میدان بهار شــیراز، روبروی موزه عکسخانه 

شهر، پالک ۱۴۹، واحد ۱ برپاست. 
عصر: نمایشگاه آثار مینا قهرمانی با عنوان »راه از چپ 

باریک میشود« ۲۳ مهر تا ۳ آبان در گالری عصر به نشانی 
 خیابان میرزای شیرازی شمالی، خیابان دالویز، پالک ۱۸ 

برگزار می شود. 
علیها: نمایشــگاه گروهی »تصعیــد ۰۲« ۲۳ مهر تا 
۶ آبان در گالری علیها برپا اســت.  این گالری درخیابان 
شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه 
رمضانیان، ابتدای کوچه احمدی مقدم )ایزد(، پالک ۳۱، 

طبقه اول قرار دارد. 
کندوان: نمایشــگاه آثار آیدین باقری با عنوان »زنده 
بــاد کارخانه« ۲۳ تــا ۳۰ مهر در ســاختمان کندوان به 
نشانی ، خیابان حافظ ، خیابان غزالی ، پالک ۱۷ برپاست. 
کهفی: نمایشــگاه آثار حسنا کریمی زاده با عنوان »از 
تهی سرشــار« ۲۳ تا ۳۰ مهر در گالری کهفی به نشــانی 
بلــوار قیطریه، روبروی پارک قیطریــه، خیابان حدادنژاد، 

نبش بن بست عزیزی، پالک یک برپاست.   
محسن: نمایشــگاه گروهی »اپیــزود ۰۸« ۲۳ مهر تا 
۹ آبان در گالری محســن به نشــانی ظفر، خیابان ناجی، 
خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پالک 

۴۲ برپاست. 

مژده: نمایشــگاه آثــار پیمان رحیمــی زاده با عنوان 
»چریکه خاموش« ۲۳ مهر تــا ۴ آبان در گالری مژده به 
نشانی ســعادت آباد، خیابان عالمه شــمالی، خیابان ۱۸ 

شرقی، پالک۲۷، زنگ یک برپاست. 
نگاه: نمایشگاه گروهی »سنگ، کاغذریال قیچی« ۲۳ 
مهر تا ۱۲ آبان در گالری نگاه برگزار می شود.  گالری نگاه 
در خیابان مطهری، خیابان جــم )فجر(، خیابان غفاری، 

شماره ۶۴۴ واقع شده است. 
هما: نمایشگاه آثار قاسم محمدی با عنوان »یک انتظار 
قدیمی« ۲۴ مهر تا ۲ آبان در گالری هما واقع در خیابان 
کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پالک 

۸، واحد یک میزبان هنردوستان است. 
هوم: نمایشگاه آثار سحر مختاری با عنوان »دیگران« 
۲۳ مهر تا ۷ آبان در گالری هوم به نشانی خیابان ولیعصر 
، باالتر از پارک وی ، خیابان فیاضی )فرشــته( ، مجتمع 

سام سنتر، طبقه ۱ برپاست. 
والی: نمایشــگاه آثار اوریا محمودی با عنوان »درون« 
۲۳ مهر تا ۴ آبان در گالری والی به نشــانی میدان ونک، 

خیابان شهید خدامی، پالک ۷۲ برگزار می شود. 

فرصت های گالری گردی در پایتخت

از »شگفتی استمراری« تا »وادی شناخت«


