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هفدهمین دوساالنه معماری ونیز با مواد، مضامین جدید و 
پاسخ به چالش های جهانی به پایان رسید.

به گزارش هنرآنالین، هفدهمین دوســاالنه معماری ونیز 

با وجود تعویق یک ساله و مقررات سختگیرانه همه گیری با 
بیش از ۳۰۰هزار بازدیدکننده به پایان رسید. در سال ۲۰۱۶ 
و ۲۰۱۸ به ترتیب ۲۷۵ هزار و۲۶۰هزار نفر از دوساالنه دیدن 

کردند. در این دوساالنه ۱۱۲ کمپانی از ۴۶ کشور جهان حضور 
داشــتندکه بیشترین ســهم مربوط به اروپا و ایاالت متحده 
آمریکا بود که در مجموع با ۹۸ کمپانی در این رویداد شرکت 
کردند. در بخش ملی نیز ۶۱ کشور جهان با پاویون اختصاصی 
در این رویداد بین المللی حضور داشــتند. کشورهای عراق، 
ازبکستان و گرانادا برای نخستین بار مهمان دوساالنه معماری 
ونیز بودند. ایران امســال در دوســاالنه معماری ونیز غایب 
بــود. این رویداد با موضوع »چگونــه با هم زندگی کنیم« با 
مدیریت هاشم سرکیس در جیاردینی، آرسناله و خیابان های 
ونیــز از ۲۲ می تا ۲۱ نوامبــر ۲۰۲۱ میزبان مخاطبان بود. 
پاویون امــارات متحده عربی با عنوان»تاالب« با کیوریتوری 
وائل العوار اماراتی و کنیچی تراموتو ژاپنی برنده شیر طالیی 
دوساالنه ونیز برای بهترین حضور ملی شد. بازدیدکنندگان 
با حضور در پاویون امارات با ایده هایی نو درباره ســیمان های 
دوستدار محیط زیست آشنا شدند که عالوه بر آالینده نبودن، 
می توانند دوام و استحکام را برای ساختمان های نسل آینده 
ارمغان بیاورند. جایزه معتبر شیر طالیی یک عمر دستاورد در 
هفدهمین دوساالنه معماری ونیز نیز به رافائل مونیو، معمار و 

منتقد و استاد ۸۳ ساله اسپانیایی اهدا  شد. امسال موضوعات 
مختلف و متنوع در هفدهمین دوســاالنه معماری ونیز مورد 
بررسی قرار گرفت. همانطور که سرکیس از معماران خواسته 
بود فضایی را تصور کنند که در آن می توانیم ســخاوتمندانه 
با هم زندگی کنیم، شرکت کنندگان به مسائل جهانی مانند 
مهاجرت و تأثیر آن بر محیط های ســاخته شــده، پایداری، 
تغییرات آب و هوایی، فناوری اطالعات، پلتفرم های دیجیتالی 
و مرزها پرداختند. نحوه نمایــش این مضامین نیز در طول 
ایــن دوره با تغییرات زیادی همراه بود. با در نظر گرفتن این 
مسئله که بیشــتر مخاطبان قادر به حضور فیزیکی در این 
رویداد نبودند، برخی از غرفه های ملی به رابط های دیجیتالی 
به عنوان ابزاری برای انتقال تجربه این بینال متوســل شدند 
و ایــن فرصت را به بینندگان در سراســر جهان دادند تا به 
شکل مجازی از غرفه ها بازدید کنند. دوساالنه معماری ونیز، 
فرصتی ایده آل برای معمــاران و طراحان بود تا با پروژه  های 
جدیدی در غرفه های مختلف، با مضامین گوناگون آشنا شوند. 
در این دوره ۱۱۰۰ روزنامه نگار رویدادهای مرتبط با دوساالنه 

را پوشش دادند.

دوساالنه معماری ونیز ۲۰۲۱ به ایستگاه پایانی رسید

منوچهــر والی زاده، مدیر دوبالژ و گوینده پیشکســوت 
خواسته اش از رئیس سازمان صداوسیما این است: »جوانان 

با امید وارد دوبله می شوند هوای آنها را داشته باشید.«
این هنرمند تلویزیون و رادیو که به گفته خودش این روزها 
بیشتر برای پلتفرم ها فیلم دوبله می کند، در گفت و گویی با 
ایسنا گفت: این روزها برای تلویزیون خیلی کم کار می کنم 
و بیشتر مشغول دوبله فیلم های روز آمریکا و اروپا برای یکی 
از پلتفرم ها هستیم؛ ولی متاسفانه به دلیل اینکه همچنان 
تک تک به اتاق ضبط می رویم خیلی در جریان کلی فیلم ها 
و داستانشان نیستیم، حتی گاهی اسمشان را هم نمی دانیم! 
و این اتفاق خوبی نیست اما ناچاریم به خاطر حفظ سالمتی 

مان با همین روال کار کنیم.
والی زاده درباره اینکه آیا شرایط دوبله نسبت به چند ماه 
گذشته بهتر شده و تغییر کرده است؟ خاطرنشان کرد: فعال 
اتفاق بهتری نیفتاده است؛ به هر حال در دوبله کار هست و 
بچه ها مشغول اند. دوبله هیچ وقت تعطیلی ندارد. قبال هم 
گفتم که کرونا همه چیز را برهم ریخته ولی ناچاریم همین 
طور کار کنیم. متاســفانه این شــرایط برای مدیران دوبالژ 
خیلی دشــوار شده اســت؛ چون ممکن است دوبله ی یک 
فیلم ســه روز زمان ببرد، گویا دیگر این شکل از دوبله ُمد 
شــده است و دیگر دسته جمعی دوبله کردن تمام شد. من 
ایــن روزها فکر می کنم دارم ماراتون حرف می زنم نه اینکه 

دوبله می کنم.
وی سپس به رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای کار 
دوبله اشــاره کرد و گفت: خدا را شکر بچه ها خیلی رعایت 
می کنند و با وجود اینکه تک تک در اتاق ضبط حضور داریم، 

مدام فضا ضدعفونی می شــود تا خدای ناکرده کسی گرفتار 
کرونا نشود.

ایــن گوینــده پیشکســوت همچنین دربــاره فعالیت 
گویندگان جوان تر در انجمــن دوبله، اظهار کرد: نیروهای 

جوان تر انجمن، خیلی تــالش و کار می کنند، به هر حال 
امیدواریم شرایط دوبله روز به روز بهتر شود.

به نظرم با این شرایط، جوانان باید پشتکار داشته باشند، 
عده ای از جوانان برای درآمد بیشتری به دوبله می آیند ولی 

واقعاً دوبله درآمدی ندارد.
اگر واقعاً به این هنر عالقه دارند باید پشتکار داشته باشند 

و صبوری کنند تا راه بیفتند.
منوچهر والی زاده در پایان درباره اینکه آیا پیامی به رئیس 
صداوسیما در جهت بهتر شدن وضعیت دوبله دارد؟ گفت: 
اول از همه برای همه آرزوی سالمتی می کنم، آنهایی که کم 
کار می کنند ان شــاءاهلل پر کار شوند و بعد اینکه مسووالن 
به فکر باشــند، حقوق بچه ها را به موقع واریز کنند و کمی 
دستمزدها را باال ببرند؛ به خصوص برای جوانان چون به هر 
حال آنها با امیدی وارد این کار می شــوند. بهتر است کمی 
بیشتر هوای جوانان را داشته باشند. ان شاءاهلل اتفاقات خوبی 
بیفتد، شما خبرنگاران هم می توانید صدای ما را به مسووالن 

برسانید تا بلکه اتفاق های خوبی بیفتد.
منوچهر والــی زاده تاکنون به جای بازیگران شــناخته 
شده ای چون رابرت دنیرو، کیانو ریوز، تام هنکس، نیکالس 
کیج، جیم کری، ویل اســمیت و جورج کلونی صداپیشگی 
کرده است و بسیاری صدای او را با نقش »لوک« در کارتون 

»لوک خوش شانس« می شناسند.

در گفت وگو با منوچهر والی زاده مطرح شد

خداحافظ دوبله دسته جمعی!
تاریخ اکران »قهرمان« در ایتالیا اعالم شد

»قهرمان«  ســینمایی  فیلم 
ســاخته اصغر فرهــادی در 
اوایل سال جدید میالدی در 
کشــور ایتالیا اکران عمومی 
ایسنا،  گزارش  به  می شــود. 
کمپانــی »الکی رد« که حق 
پخش »قهرمان« را در ایتالیا 
بر عهده دارد، ســاخته جدید 

فرهادی را از ۵ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۵ دی ماه( در این کشور اکران عمومی می کند. 
»قهرمان« که نماینده ســینمای ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و 
چهارمین دوره جوایز ســینمایی اسکار است، از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ )چهارشنبه، 
اول دی ماه( در کشور فرانسه اکران خود را آغاز می کند و پس از آن از ۷ ژانویه 
۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در ســینماهای آمریکا اکران می شود و پس از آن به ترتیب 
در سینماهای اسپانیا، سنگاپور، ترکیه، سوئد و روسیه نیز نمایش عمومی خواهد 
داشت.  این فیلم در نخســتین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی جشنواره 
فیلم کن امســال رونمایی و جایزه بزرگ هیات داوران کن را به خود اختصاص 
داد.  »قهرمان« با حضور امیر جدیدی و  محسن تنابنده از جمله بخت های اصلی 

شاخه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال به شمار می رود. 

۳ حضور بین المللی برای »مردن در آب مطهر« 
در  ســینمایی»مردن  فیلم 
آب مطهــر« نوید محمودی 
در سه جشنواره بین المللی 
نمایــش داده  می شــود. به 
گــزارش ایســنا، »مردن در 
نویســندگی  به  آب مطهر« 
محمودی  نوید  کارگردانی  و 
و تهیــه کنندگی جمشــید 

محمودی در جشنواره های باستاو در آلماتی قزاقزستان )نهمین دوره(، خروس 
طالیی )چهلمین دوره( در فوجیان چین و استکهلم سوئد )دوازدهمین دوره( 
به نمایش گذاشــته می شــود.  »مردن در آب مطهر« فیلم برگزیده جشنواره 
فجر در جشنواره فیلم بوسان جایزه ویژه »کیم جی سئوک« را دریافت کرده 
است.  عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر افغان را روایت می کند 
که قصد رفتن به اروپا را دارند. علی شــادمان، ندا جبرائیلی، متین حیدرنیا ، 
صدف عسگری، سوگل خلیق، علیرضا آرا، امیررضا رنجبران، خیام وقار ، پیمان 
مقدمی،مهتاب جعفری ،فرید اســحاقی، فاطمه شکری، محیا رضایی ،فاطمه 

میرزایی و علیرضا مهران در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

کتاب »تنهایی همیشه بد نیست« 
حاصل تجربه های شاعر از کشف جهان خویش

مجموعه شعر »تنهایی همیشه 
بــد نیســت« ســروده ناهید 
سلطانی )اورمیه( منتشر شد. به 
گزارش هنرآنالین،  این کتاب 
که دومین مجموعه شعر ناهید 
ســلطانی است ۳۹ شعر سپید 
اشعار  مفاهیم  دربرمی گیرد.  را 
اجتماعی، عاشقانه و تجربیات 

شــاعر از جهان اطرافش اســت. در مقدمه کتاب آمده است: »ارومیه به  عنوان 
یکــی از آرام ترین و زیباترین مناطق ایــران و آذربایجان همواره در طول تاریخ 
شاعران طراز اولی به ادبیات ایران معرفی کرده است. طبیعت بکر و آب و هوای 
خاص این دیار در خلق آثار مختلف هنری و مخصوصا شعر، تاثیری شگفت دارد. 
ناهید سلطانی از جمله شاعران جوان سپیدسراست که در سالیان گذشته خوش 
درخشیده، او تحصیل کرده ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه 
ارومیه اســت و به گفته خودش شعر و دیگر هنرها را از خردسالی و به صورت 
منظم با شرکت در کالس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فراگرفته 
است. سلطانی عالوه بر شعر، جوایز متعددی در دیگر زمینه های هنری به دست 
آورده اســت. شعرهای این مجموعه نشات گرفته از تجربیات شخصی شاعر در 
کشــف جهان خویش است. ناهید سلطانی شــعر را آنگونه که کشف می کند، 
می سراید. شعر او نمونه موفقی از شعر سپید ارومیه است«. انتشارات آداالر این 

مجموعه شعر را در ۷۲ صفحه و در قطع رقعی منتشر کرده است.

»آتابای«؛ فیلمی متفاوت  از نیکی کریمی 
فیلــم ســینمایی »آتابای« 
از چهارشــنبه ســوم آذر در 
ایران  ســینماهای سراســر 
اکران و با استقبال تماشاگران 
مواجه شده است. به گزارش 
به  »آتابــای«  هنرآنالیــن، 
نویسندگی هادی حجازی فر 
و کارگردانی و تهیه کنندگی 

نیکی کریمی از چهارشــنبه ســوم آذرماه اکران خود را در سینماهای سراسر 
کشور آغاز کرده است. این فیلم برای اولین بار در سی وهشتمین جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شــد و در همان زمان مورد توجه مخاطبان و منتقدان بسیاری 
قرار گرفت. به صورتی که حتی به عنوان فیلم برگزیده مجله فیلم نیز انتخاب 
شــد. تابای« پنجمین فیلم نیکی کریمی به عنوان کارگردان است و به گفته 
بسیاری موفق ترین اثر او نیز به شمار می آید. به طوری که عده ای آن را نزدیک 
به آثار نوری بیلگه جیالن کارگردان مطرح ترکیه ای معرفی می کنند. »آتابای« 
را می توان یکی از آثار مردانه ســینمای ایران دانست که یک کارگردان خانم 
آن را ســاخته است. فیلم روایت زندگی مردی میانسال به نام کاظم است که 
در روستای پیرکندی شهرستان خوی زندگی می کند. او پس از یک شکست 
عاطفی از دانشگاه انصراف داده و به زادگاه خود برگشته  است. همچنین خواهر 
او در جوانی خودســوزی کرده و پس از آن مسئولیت سرپرستی و تربیت پسر 
خواهرش با اوســت. حال که آیدین به ســن نوجوانی رســیده، کاظم خود را 
در تربیت او ناتوان می بیند... اســتفاده از بازیگرانی چون جواد عزتی، ســحر 
دولتشــاهی، هادی حجازی فر در کنار موســیقی حسین علیزاده و استفاده از 
تصاویر جذاب در فیلم از امتیازاتی اســت که می تواند موجب جذب مخاطبان 
بسیاری در هر فیلمی شــود اما باتوجه به اینکه زبان فیلم ترکی آذری است، 
پیش بینی نمی شــود با فروش خیلی باال مواجه شود. با این تفاسیر با گذشت 
دو روز از اکران، »آتابای« با ۱۱۴ سالنی که در اختیار داشته، در ۴۱۲ سانس 
به نمایش گذاشته شده و ۱۱۸۱۹ مخاطب را در سینماها با خود همراه کرده 
اســت. این فیلم در همین مدت نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان فروش داشته 
است.  هادی حجازی فر، سحر دولتشاهی، جواد عزتی، دانیال نوروش، یوسفعلی 
دریادل، مه لقا می نوش، معصومه ربانی نیا و میرمجید حسینی از جمله بازیگرانی 

هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند

یک تقدیر و یک جایزه فیپرشی برای سینماگران 
ایران از جشنواره ایدفا

و چهارمین جشنواره  سی 
مســتند  فیلم  بین المللی 
آمســتردام – ایدفــا بــا 
اهدای جوایــز برگزیدگان 
به پایان رســید و ســهم 
سینما و سینماگران ایرانی 
از ایــن دوره یــک جایزه 
فیپرشی و یک تقدیر ویژه 

بود.
به گزارش هنرانالین،  ایدفا که از معتبرترین و مهم ترین رویدادهای ســینمای 
مستند در اروپا و جهان است، امسال به شیوه ترکیبی حضوری و آنالین برگزار 
شــد و بیش از ۱۰۰ هزار تماشــاگر از برنامه های نمایش فیلم های آن استقبال 
کردند. در مراسم پایانی جایزه بهترین فیلم سال ۲۰۲۱ بخش مسابقه بین الملل 
به »آقای لندزبرجیس« به کارگردانی سرگی لوژنیتسا محصول مشترک لیتوانی 

و هلند رسید. ارزش نقدی این جایزه ۱۵ هزار یورو است. 

اخبارکوتاه

کتاب »و شعر چیست؟« با زیرعنوان )نقد و 
نظر نوین شعر( نوشته فیض شریفی به کوشش 

معصومه فتحی منتشر شد.
بــه گزارش هنرآنالین،  ایــن کتاب در ۲۳ 
فصل در پاسخ به پرسش هایی درباره  »ایجاز در 
شعر«، »زبان در شعر«، »حصر شعر در نظریه«، 
»فرم در شــعر«، »حواس پرتی های شاعرانه«، 
»مضمون های ماندگار و تعقیدات شــاعرانه«، 
»شــکل و موضوع در اشعار ســعدی و حافظ 
)ســهل محال(، »حرکت از روایت گزارش  به 
سمت روایت توصیفی و وصفی«، »عاشقانه ها 
کــدام؟«، »هنر برای هنــر و اجتماع«، »طنز 
در شــعر«، »تاثیر از بــزرگان«، »حافظ، گوته 
و سمبولیسم«، »شــعر و جریان ها و موج های 
ادبی«، »آیا شعرهای ایدئولوژیک نمی مانند؟«، 
»شعر و فلسفه«، »شعر و سیاست ناب«، »شعر 
و شاعر نجیب و نجس«، »شــعر و اسطوره«، 
»شعر و جامعه شناســی«، »شاعران مستقل و 

شاعران حزبی«، »فرم کوچک )نظم و شعر(« 
و »کلمه و مفهوم« تنظیم شده است.

معصومه فتحی ویراستار و تنظیم کننده این 
مباحث می گوید: »با خواندن این کتاب دریافتم 
که گاهی یک واژه چنان جادوگری می شود که 
در میدان کلمات، به شــعبده بازی می پردازد و 
نثری را به شــعری تبدیل می کند. مثال فیض 
شریفی به تشــریح این بیت سعدی پرداخته 

است:
من دست نخواهم برد اال به سر زلف اش

گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی
به »کلمه« دسترســی در شعر نگاه کنید، 
ببیند چه تالطمی در نظم ایجاد کرده اســت 
وقتــی این نوع کارها را از ســعدی می بینیم ، 
متوجه می شــویم که گاهی استعاره هیچ کاره 

است«.
فیض شــریفی پــس از بررســی موج ها و 
جریان هــای ادبی می گوید: »در هر ســبک و 

جریانی ممکن اســت شــعرهای خوبی هم به 
دیده برآید ولی هیچ شــاعر خالقی شــعر را 
براســاس  نظریات نمی گوید. فردوسی، خیام، 
نظامی، مولوی، ســعدی، حافظ و حتی نیما و 
سایرین ننشستند که بر بنیاد نظریات روز شعر 

بگویند«.
حافظ سروده:

سخن ات رمز دهان گفت و کمر سر بیان
از میان تیغ به ما آخته ای یعنی چه

شما می توانید همین بیت را مالک تعریف 
شــعر قرار دهید. شــعری که »رمز دهان« و 
چگونگی و »ســر بیان« دارد و مثل تیغ تاثیر 

گذارد، شعر واقعی است.
شــریفی درباره طنز و فلســفه گفته است: 
»شعر نباید به تمام طنز و فلسفه باشد، شاعران 
اصیــل به قول هایدگر: در قرب خود هســتی 
می اندیشند و شــعر می گویند. فلسفه باید در 
شعر حل شود. بسیاری از شعرا هیچ فیلسوفی 

را نخوانده اند و چیزی از فلسفه نمی دانند. آن ها 
از لحظه ای که می نویســند، همــان لحظه را 

می نویسند و فلسفی  می نویسند:
نه من به اختیار آمدم

نه دوست دارم به جبر بروم
مرا که روی دست خودم باد کرده ام

دست که بسپارم..«

شــریفی در ایــن اثر بــه حواس پرتی های 
شاعرانه و ســایر مقوالت هم پرداخته و برای 

همه آن ها شاهد شعری آورده است.
کتاب »و شــعر چیست؟« با زیرعنوان )نقد 
و نظر نوین شــعر( اثر فیض شریفی به کوشش 
معصومه فتحی توسط انتشارات کتاب هرمز با 

قیمت ۸۵ هزار تومان منتشر شده است.

کتابی درباره نقد و نظر نوین شعر منتشر شد

شهرام توکلیـ  نوازنده ویلن و آهنگسازـ  درباره علت کمتر ساخته 
شدن ملودی های جذاب می گوید: هیچ جواب قاطعی برای این سوال 
نتوانســته ام پیدا کنم ولی با این حال یک دلیل عمده آن به مســائل 
اجتماعی برمی گردد؛ جامعه به ســمتی رفته که بســتری ندارد که 
موســیقیدان بخواهد با الهام گرفتن از فضای آن، آثاری خلق کند که 
تأثیرگذار باشــد. گویی که تولید ملودی در جهان به نوعی دچار یک 

رخوت شده باشد.
شهرام توکلیـ  مدرس هارمونی، کنترپوآن و آهنگسازیـ  در گفت 

و گو با ایســنا درباره ارتباط فقر ملودی با آموزش موســیقی می گوید: خلق ملودی یک مسئله آموزشی نیست که 
مانند ریاضی یک فرمول داشته باشد و براساس آن پیش رفته و ملودی ای زیبا خلق کنیم. کتاب های زیادی درباره 
آهنگسازی نوشته شده است که اگر یک هنرجوی آهنگسازی ده ها کتاب  را نیز بخواند در نهایت ممکن است که 

نتواند حتی یک ملودی گیرا و تأثیرگذار خلق کند.
او با طرح این پرســش که »چه می شــود ملودی اســاتید قدیمی ما تا این حد به دل می نشیند ولی کسی که 
تحصیلکرده دانشگاه است و کتاب های زیادی هم در این رابطه خوانده، از خلق یک ملودی تأثیرگذار عاجز است؟« 
بیان می کند: بحث خالقیت و خلق ملودی اصال آموزش پذیر نیست. آن چیزی که دانشگاه می تواند به هنرجویان 
آموزش دهد، تکنیک اســت. درواقع تکنیک های آهنگسازی را می توان به هنرجویان آموزش داد ولی بحث خلق 

ملودی یک استعداد خدادادی است که یک نفر دارد و یک نفر ندارد.
این هنرمند همچنین درباره ارتباط فقر ملودی و تکرار آثار قدیمی می گوید: امروزه بازســازی آثار قدما خیلی 
متداول شــده است که این حجم زیاد از بازخوانی آثار قدیمی نشــان دهنده فقر ملودی است؛ یعنی ملودی های 
قدیمی آن قدر گیرا بوده اند که خیلی از خواننده ها ملودی های قدیمی را به تنظیم کننده ها سپرده و با اعمال یک 

تنظیم امروزی روی کار، آنها را بازخوانی می کنند.

تهیه کننده »شــبکه کوچک« می گوید: از همه مدل عروسکی 
استفاده کردیم تا سلیقه مخاطب دستمان بیاید. متوجه شدیم که 
بخش فانتزی مجموعه »شــبکه کوچک«، بیشترین اقبال و بخش 

ترسناک، کمترین اقبال را از جانب مخاطب دارد.
مسعود صفویـ  تهیه کننده مجموعه »شبکه کوچک«ـ  با اعالم 
اینکه در حال تولید سری جدیدی این مجموعه تلویزیونی هستند، 
به ایسنا گفت: ۵۹ قسمت از »شبکه کوچک« آماده و پخش شد و 
هم اکنون حدود ۸۰ درصد ســری جدید این مجموعه تولید شده 

است. هنوز مشخص نیست اما احتماال زمستان سری جدیدی »شبکه کوچک« به روی آنتن می رود. صفوی درباره 
دشــوار شدن برنامه سازی در دوره کنونی با توجه به افزایش چشمگیر محتوای سرگرم کننده برای مخاطب، عنوان 
کرد: ما بیش از یک دهه است که برند جدیدی در مجموعه صداوسیما نداشتیم؛ یعنی کاری که بِرند و شناخته شده 
شــود به ویژه در حوزه عروسک نداشتیم. در این یک دهه گذشته، حوزه محتوا تغییرات عجیب و غریبی پیدا کرده 
اســت. شــبکه های اجتماعی، برنامه های خارجی و وی او دی های داخلی و خارجی گسترش پیدا کرده اند. مردم با 
مجموعه ی عظیمی از محتوا در قالب های مختلف روبرو هستند. به طبع سالیق مخاطب هم پیچیده تر شده است. 
در دهه شصت ما چهار پنج تا کار داشتیم اما االن روز به روز کار های جدیدی می آید. این تهیه کننده بازخوردهای 
مخاطب از این برنامه که ترکیبی از نمایش عروسکی، رئال و انیمیشن است را چنین توصیف کرد: بازخوردها خیلی 

متفاوت بوده است. 
می خواســتیم ببینیم می توانیم یک کار درازمدت تولید کنیم یا نه. به این فکر افتادیم که از مکتب های مختلف 
طراحی و تولید عروســک استفاده کنیم. مثال عروسک تنپوش داریم، عروســک زشت داریم، عروسک زیبا داریم و 
عروسک ترسناک هم داریم. از هر شکلی از تولید عروسک و شیوه های مختلف عروسک گردانی استفاده شده است. 

مخاطب ما هم فقط کودک نبود بلکه خانواده بود اینکه بزرگسال و کودک با همدیگر برنامه را تماشا کنند.

ماجرای عروسک های عجیب تلویزیون چیست؟ملودی در جهان به خواب رفته است!

نگارخانه های تهران روز جمعه ۵ آذر میزبان 
۳۶ نمایشــگاه جدیــد در حوزه های مختلف 

هنر های تجسمی شدند.
به گــزارش هنرآنالین،  آدینــه ۵ آذرماه 
هنرمنــدان عرصــه هنر هــای تجســمی در 
گالری های تهران حاضر شــدند تا آثار هنری 
خــود را در معرض دید قرار دهند. این هفته با 
افتتاحیه، گالری ها میزبان عالقه مندان هنر های 

تجسمی هستند. 
آ: نمایشــگاه آثار هاجر رهگــذر با عنوان 
»وادی« ۵ تــا ۱۵ آذر در گالری آ به نشــانی 
خیابان کریم خان زنــد، خیابان عضدی )آبان 
جنوبی(، کوچه اردشــیر ارشد، شماره ۷ برقرار 

است.
اثر: نمایشــگاه آثار وحیــد حکیم با عنوان 
»درباره گره زدن هوا« ۵ آذر تا ۳ دی در گالری 
اثر واقع در خیابان ایرانشــهر، کوی برفروشان، 
شــماره ۱۶، روبروی خانــه هنرمندان میزبان 

هنردوستان است.
احسان: نمایشــگاه گروهی »فاصله« ۵ تا 

۹ آذر در نگارخانه احســان به نشانی اقدسیه، 
آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، شماره ۲۲ 

برپاست.
آرت سنتر باغ: نمایشگاه آثار فرناز اخالقی 
با عنوان »ســفری به دنیای کهــن« ۵ تا ۱۶ 
آذر در آرت ســنتر باغ به نشانی فرمانیه، بلوار 
اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی، شماره 

۱۴۷، باغ انجمن خوشنویسان برگزار می شود.
آرتمن: نمایشگاه گروهی »پاییزه« ۵ تا ۱۲ 
آذر در گالری آرتمن به نشــانی خیابان فتحی 
شقاقی، میدان سلماس، خیابان شهریار، کوچه 

۱۲ غربی، پالک ۱۰۲، واحد ۱ برپاست.
آرتیبیشن: نمایشگاه آثار علی اکبر صنعتی 
با عنوان »آن درختان، آن مردمان« ۵ تا ۱۴ آذر 
در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، 
پایین تر از حســینیه ارشاد، نرسیده به همت، 

گل نبی)غرب(، میدان احمدی روشن)کتابی(، 
خیابان ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، پالک 

۶ برپاست.
آرگو: نمایشگاه آثار محسن وزیری مقدم با 
عنوان »پروژه تحقق نیافته« ۵ آذر تا ۲۲ بهمن 
در کارخانه آرگو به نشــانی خیابان فردوسی، 
خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پالک ۶ برپاست.
اعتماد: نمایشگاه آثار مرتضی احمدوند با 
عنوان »آبه« و نمایشــگاه آثار اسکان عبدلی با 
عنوان »دربــاغ /فصل دوم؛ به یاد آوردن« ۵ تا 
۲۸ آذر در گالری اعتناد به نشانی میدان هفتم 
تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان شــیرودی، 

پالک ۲۵ برپاست.
افرند: نمایشگاه آثار امیر شلمانی با عنوان 
»برج« ۵ تا ۱۹ آذر در گالری افرند به نشــانی 
خیابان یوســف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان 

۱۹، مالک ۴۸ برپاست.
نمایشگاه گروهی »دنیای هنر«  انتظامی: 
۵ تــا ۱۸ آذر در نگارخانه انتظامی به نشــانی 
خیابان شــریعتی، باالتر از مطهــری، روبروی 
فروشگاه اتکا و شــهرکتاب، پالک ۶۰۸ طبقه 

دوم، واحد ۵ برپاست.
با: نمایشگاه گروهی ۵ تا ۱۹ آذر در گالری 
با به نشــانی بلوار ارتش غــرب بعد از محالتی 
خیابــان بهاران بن بســت نســترن پالک ۱ 

ساختمان مدرن پالزا، واحد ۶۰۳ برپاست.
باوان: نمایشــگاه آثار صنم ســایه افکن با 
عنوان »هزارتو« ۵ تــا ۲۲ آذر در گالری باوان 
به نشــانی خیابان مطهری، خیابان الرستان، 

خیابان عبده، پالک ۷ برپاست.
بهروز: نمایشگاه گروهی »پرواز پروانه« ۵ 
تــا ۱۸ آذر در گالری بهروز به نشــانی خیابان 

ولی عصر، روبروی خیابان فاطمی، کوچه عبده، 
پالک ۴۶ برپاست.

آثار کوشــا  پروژه های آران: نمایشــگاه 
موسوی با عنوان »ایســتایی« ۵ تا ۱۹ آذر در 
گالری پروژه های آران برپاســت. عالقه مندان 
می توانند به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، کوچه 

لوالگر، پالک ۵، ورودی حیاط مراجعه کنند.
ثالث: نمایشگاه گرافیتی های محسن دایی 
نبــی ۵ تــا ۲۳ آذر در گالری ثالــث واقع در 
کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره 

۱۴۸ میزبان عالقه مندان به هنر است.
جاوید: نمایشــگاه آثار رضا بانگیز ۵ تا ۱۲ 
آذر در گالری جاوید به نشانی میدان فاطمی، 
خیابان جویبار، خیابان زرتشــت غربی کوچه 

یزدان، پالک ۱۷، واحد۱ برپاست.
دستان+۲: نمایشگاه آثار عاطفه مجیدی 
نــژاد با عنوان »بازدیــد: ۱۴۰۰« ۵ تا ۲۶ آذر 
در گالری دســتان+۲ برپاســت. عالقه مندان 
می توانند به نشــانی خیابان فرشــته، خیابان 

بیدار، شماره ۸ طبقه ۲ مراجعه کنند.

 رونق دوباره نگارخانه ها در پایتخت
از »وادی« تا »فاصله«


