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 عص�رآزادی / س�رویس فرهنگ�ی: نمایش�گاه »ماهی س�یاه کوچول�و « ازعصرروزجمعه
۷ مردادماه  در خانه هنرمندان ایران با حضور اصحاب رسانه و هنرمندان افتتاح گردید.

عصرآزادی - علیرضا نیاکان؛ این نمایش��گاه حاصل نقاش��ی های کودکان کار و حاشیه نشین «که به 
همت گروه هوای تازه ی امروز و با همکاری موسس��ه ی کوشا در گالری زمستان خانه  هنرمندان ایران 

برگزار گردیده است.
این نمایش��گاه شامل ۷۰ اثر از ۴۰ کودک پنج تا دوازده ساله است که بر اساس داستان های »ماهی 

سیاه کوچولو« صمد بهرنگی کشیده شده است.
ک��ودکان کار و حاشیه نش��ین 
طی ۱۲ جلسه در کارگاه پرورش 
خالقی��ت ک��ه تحت نظ��ر گروه 
»هوای تازه امروز« و با همکاری 
موسس��ه کوش��ا برگزار می شد، 
آموزش دیدند و آثار نمایش��گاه 
»ماهی س��یاه کوچول��و« حاصل 
همین کارگاه میباشد. همزمان با 
نمایشگاه »ماهی سیاه کوچولو« 
کتابی با همی��ن عنوان رونمایی 
خواهد ش��د که نقاشی های این 
کودکان در آن به چاپ رس��یده 
است. این نمایشگاه تا روز جمعه 
۱۴ مرداد  ماه از س��اعت   ۱۵ تا  
۲۰ پذی��رای عالقمندان وبازدید 

کنندگان  محترم  میباشد.

برگزاری نمایشگاه »ماهی سیاه کوچولو«
روزنامه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و سیاسی
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هنرمند پیشکسوت در بیمارستان بستری شد
مجسمه س�از  ارژنگ ن�ژاد  حس�ن 
برجسته کشور به علت مشکل ریه در 

بیمارستان بستری شد .
ب��ه گ��زارش خبرن��گار فرهنگ��ی ایرن��ا 
س��یدعباس عظیمی،  مدیرعامل موسس��ه 
هنرمن��دان پیشکس��وت خبر از بس��تری 
شدن حسن ارژنگ نژاد هنرمند پیشکسوت 
مجسمه سازی به علت مشکل ریه در بخش 
ابن س��ینا  بیمارس��تان  ویژه  مراقبت ه��ای 
تهران داد. عظیمی با اش��اره به روند درمان 
ارژنگ نژاد اضافه کرد : در حال حاضر سطح هوشیاری استاد خوب و روند درمان 
ایش��ان طبق روال در حال انجام است . و در موسسه هنرمندان پیشکسوت از 

طریق بیمارستان و خانواده این هنرمند پیگیر روند درمان او هستیم.
حس��ن ارژنگ نژاد چهارم دی ماه س��ال ۱۳۰۰ در شهر مش��هد زاده شد. او 
از دوازده س��الگی در کارگاه غالمرضا رحیم زاده ارژنگ که پس��ر خاله اش بود، 
مش��غول به کار ش��د و اولین کار او نمای بانک ملی بود. او به همراه اسماعیل 
ارژنگ در پروژه های مختلف زیباسازی شهر تهران نظیر تندیس نبرد گرشاسب 
با اژدها واقع در میدان باغشاه و نقش برجسته بهرام  گور و خسرو پرویز در کاخ 

سفید واقع در کاخ سعدآباد با غالمرضا رحیم زاده ارژنگ همکاری داشتند.
از دیگ��ر آثار او می ت��وان به تندیس ۱۲ تن از بزرگان ایرانی )مانند اش��ک 
اول، نادر ش��اه افش��ار، یعقوب لیث صفاری و ...( در پارک ملت مشهد، نیم تنه 
یپرم خان در موزه کلیس��ای ارامنه در جلفای اصفهان، نیم تنه جبار باغچه بان 
در مدرس��ه ناشنوایان تهران، نیم تنه لیمجی مانوکچی زرتشتی )بانی معافیت 
زرتش��تیان از پرداخت جزیه در زمان ش��اه عباس دوم( در مدرسه انوشیروان 
تهران، نقش  برجسته بهرام  گور و خسروپرویز در ورودی کاخ ابیض و مجسمه 

حیوانات در محوطه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران اشاره کرد.
اس��تاد س��ید حس��ن ارژنگ نژاد مدرک درجه یک هن��ری دارد و از ابتدای 

فعالیت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت به عضویت آن درآمده است.

تماش�اگرانی که نیمه اول دهه پنجاه به تماشای فیلم 
»گوزن ها« نشس�تند، شاید نمی دانس�تند که پایان این 
فیلم با آنچه مس�عود کیمیایی ساخته، زمین تا آسمان 

متفاوت است.
به گزارش ایس��نا، سالروز تولد مس��عود کیمیایی با یادآوری 
واقعیت های��ی درب��اره ی فیلم »گوزن ها« و ب��ا نگاهی گذرا به 
کارنامه فیلمس��ازی او برگزار شد.  تازه ترین برنامه »شنبه های 
کاج« ب��ه نمای��ش و نقد و تحلیل فیل��م »گوزن ها« اختصاص 
داش��ت. این جلسه ش��امگاه ش��نبه ۸ مرداد ماه در خانه هنر 
کاج و با حضور نیما حس��نی نس��ب برگزار شد. در این برنامه، 
نس��خه ای از فیلم »گوزن ها« به نمایش درآمد که پایان بندی 
آن در قیاس با آنچه دهه ۵۰ در س��ینمای ایران اکران ش��ده 
بود، کامال تفاوت داشت.  حسنی نسب با اشاره به جایگاه مهم 
»گوزن ها« در تاریخ س��ینمای ایران و با بیان این نکته که این 
فیلم از نگاه منتقدان بهترین فیلم تاریخ س��ینمای ما به شمار 
می آید، افزود: برخی ارجاعات فرامتنی به این فیلم گاه س��بب 

می شود، هاله ای مقدس اطراف آن ایجاد شود که امکان تحلیل 
و پرسش درباره این اثر را می گیرد.

او اضافه کرد: بخشی از جذابیت های فیلم به دلیل ابهام هایی 
اس��ت که درب��اره آن وجود دارد بخصوص در زمینه س��کانس 
آلترناتی��وی که روایت ه��ای مختلفی درباره آن مطرح ش��ده 
اس��ت. حسنی نسب با اشاره به شهرت مس��عود کیمیایی نزد 
سینمادوستان، افزود: کارگردان های معدودی داریم که شهرت 
و محبوبیتی همپای س��تارگان سینما داشته باشند و کیمیایی 
جزو این دس��ته انگشت شمار است. او با نگاهی گذرا به کارنامه 
س��ینمایی کیمیایی ادامه داد: »گوزن ه��ا« چندمین فیلم در 
کارنامه کیمیایی است که نقطه عطف آن هم به شمار می رود. 
برخی موارد فرا متنی در این فیلم س��بب ش��ده که جنبه های 
نمادین��ی به آن نس��بت داده ش��ود. به طوری ک��ه بعد از یک 
پروس��ه، »گوزن ها« به یک نماد سیاس��ی و جریان اجتماعی 
تبدیل شد و سانسور در یکی از جدی ترین اشکال خود بر این 
فیلم اعمال شد که به سبب آن پایان بندی کامال متفاوتی اتفاق 

افتاد، ضمن این که جمله ای به شروع داستان تحمیل شد.
این منتقد با اشاره به این که »گوزن ها« پرفروش ترین فیلم 
س��ال در مقطع اکران خود بوده اس��ت، افزود: یکی از عجایب 
تاریخ س��ینما این اس��ت که همه محبوبیت و استقبال از فیلم 
در ش��رایطی رخ داد که فیلم با پایان دوم نمایش داده ش��د و 
این پرسش همچنان مطرح است که آیا تماشاگران در جریان 
تغیی��ر پایان بندی این فیلم بودند ی��ا نه؟ زیرا این موضوع بعد 
از انقالب علنی ش��د. ضمن این که مطبوعات آن دوره بس��یار 

محدود بوده اند.

در نقد و بررسی »گوزن ها« مطرح شد:

مسعودکیمیاییبزرگترینقربانیجریانژورنالیستی
وزیر فرهنگ وارش�اد اس�امی با بیان اینکه دولت به 
شبکه  نمایش خانگی نگاه فرصت محور و حمایتی دارد، 
گفت: ما تابع قانون هس�تیم و برای حل مش�کات این 

حوزه در نهادهای باالدستی در حال مذاکره هستیم.
محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا 
درباره فعالیت ش��بکه نمایش خانگی اظهار داش��ت: دولت به 
ش��بکه  نمایش خانگی نگاه فرصت محور و حمایتی دارد، البته 
این مجموعه ها هم مانند سایر حوزه ها ممکن است، اشکاالتی 

داشته باشند، ما هم قبول داریم، اما برطرف خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصریح کرد: با دوستان در 
صدا و س��یما به دنبال حل مش��کالت هس��تیم، در نهادهای 
باالدس��تی مذاکره کردیم، مشکالت در حال حل شدن است. 
ما تابع قانون هس��تیم، امیدواریم ه��ر آنچه که اتفاق می افتد 
به نفع رونق بیش��تر فعالیت های اصحاب فرهنگ و هنر باشد 
و فناوری ه��ای نوین هم در جامعه فرصت توس��عه و ارتقاء را 

داشته باشند.
اسماعیلی درباره اختصاص ۲ درصد بودجه هزینه ای دستگاه 
برای فعالیت های فرهنگی گفت: در جلسه هیات دولت بند ز 
تبصره ۹ که امکان جدیدی را برای ارتقا فعالیت های فرهنگی، 
هن��ری، دینی، قرآنی و گردش��گری در جامعه ایجاد می کند، 
بررس��ی و با اجماع به تصویب رس��ید تکلی��ف قانونی بود که 
آیین نامه آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 
مطرح ش��د و آق��ای رئیس جمهوری مانند همیش��ه از حوزه 
فرهنگ و هنر پش��تیبانی کام��ل کردند و که تحقق مرجعیت 

بخشی به حوزه فرهنگ در دولت است،

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: دولت به رغم آنکه دچار 
مش��کالت اقتصادی است و بر مدیریت این حوزه برای عبور از 
پی��چ اقتصادی تمرکز دارد، به همان اندازه به حوزه فرهنگ و 
هنر هم توج��ه دارد. از آقای رئیس جمه��وری و هیات دولت 
تش��کر می کنم و امیدوارم این مصوبه به خوبی اجرا ش��ود تا 
گش��ایش های مهمی در اعتبارات حوزه فعالیت های فرهنگی، 

هنری و دینی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا براس��اس بند )ز( تبص��ره )۹( قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ کل کشور، دس��تگاه های اجرایی مجازند تا )۲( 
درص��د از بودج��ه هزینه ای خود را در راس��تای هم افزایی و 
ارتق��ای فعالیت ها و تولی��دات فرهنگ��ی از قبیل موضوعات 
قرآنی، نمایش��ی، مطبوعاتی، رس��انه ای، نوین، نشر و کتاب و 
گردشگری و صنایع دستی هزینه نمایند که آیین نامه اجرایی 
این بند توس��ط وزارتخانه های فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات 

اسالمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

دولت به شبکه  نمایش خانگی نگاه حمایتی دارد

15 April 2018 

www.setadiran.ir  

   www.pasmand.tabriz.ir

پاساژ B3  همدید از قطعات شهرك مبل مایان

شـهرك مبل مایان گلسـتان B2 . توضیح : بصورت قطعه زمین بوده (شـامل 
60,24 متـر مربع مغـازه و 30,27 متر مربـع بالکن )  و قیمت پایـه براى واحد 
آماده مى باشد که مطابق صورتجلسه توافق تحویل توسط منطقه 6  خواهد بود.
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