ادبیات وهنر

دو شنبه  ۳اردیبهشت 6. 1397شعبان .1439شماره 1980۲

انتشار موزیک ویدئواز لحظات دراماتیک
فیلم «به وقت شام» با صدای مازیار فالحی

موزیکویدئوییازلحظاتتاثیرگذارودراماتیکفیلم«بهوقتشام»باصدایمازیارفالحیمنتشرشد.اینموزیکویدئوباقطعه«ایننامهرولیالفقط
بخونه»بهشهدایمدافعحرمتقدیمشدهاست.گفتنیاستفیلم«بهوقتشام»بهکارگردانیابراهیمحاتمیکیاوتهیهکنندگیمحمدخزائیتوانسته
استتا 31فروردینفروشی 9میلیاردو 890میلیونتومانیداشتهباشد.

شاعرعشق
و انسانیت
بررسی غزل  29شکسپیر به مناسبت سالروز درگذشتش

...

لذت شعر

به احترام بهار
جهان به زمزمه برخاستهست:
درخت ،دریا ،دشت
پرنده ،باران ،سنگ
تو نیز
در این طراوت جاری
برای پر زدن از خود ،دلی مهیا کن
سید علی میرافضلی




دریا به رنگتوست
بخشندگیهایش
خورشید مثل توست
تابندگیهایش
من قلب میبینم
در سنگهای سرد
احساس میبینم
در رنگهای سرد
ابر از تو میگوید
باد از تو میگوید
باران که میبارد
نام تومیروید

غالمرضا بکتاش

▪ ِ
یاد دوست

هر زمان که از جورِ روزگار
و رسواییِ میانِ مردمان
ِ
بینوایی خوداشکمیریزم،
درگوشهتنهاییبر
و گوشِ ناشنوای آسمان را با فریادهای بیحاصلِ خویش
میآزارم،
بخت ِ
ِ
بد خویشنفرینمیفرستم،
وبرخودمینگرموبر
وآرزومیکنمکهایکاشچونآندیگریبودم،
کهدلشازمنامیدوارتر
وقامتشموزونتر
ودوستانشبیشتراست.
وایکاش ِ
هنر اینیک
وشکوهوشوکتِ آندیگریازآنِ منبود،
ودرایناوصافچنانخودرامحروممیبینم
کهحتیازآنچهبیشتریننصیبرابردهام
کمترینخرسندیاحساسنمیکنم.
امادرهمینحالکهخودراچنینخواروحقیرمیبینم
بخت نیک،حالیبه ِ
ِ
یاد تومیافتم،
از
ِ
وآنگاهروح من
ِ
چکاوک سحرخیز
همچون
ِ
خاک تیرهاوجگرفته
بامداداناز
وبردروازهبهشتسرودمیخواند
ِ
وبا ِ
عشق تو
یاد
چناندولتیبهمندستمیدهد
که ِ
شأن سلطانیبهچشممخوارمیآید
وازسودایمقامِ خودباپادشاهان،عاردارم.
(ترجمهدکترالهیقمشهای)

▪سا ِنتیاغزلواره

به مصاف شهری میروم
منی که در هیاهوی زبالهها
به دنبال تجزیه خویشتنم


حسین پدرام

...
ادبی

ساخت دپارتمان زبان فارسی
دانشگاه کابل آغاز شد
مراسم آغــاز ساخت دپارتمان زبــان و ادبــیــات فارسی
دانشگاه کابل (اول اردیبهشت ماه) بــا حضور ابــوذر
ابراهیمی ترکمان ،رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی و حمیدا ...فاروقی ،رئیس این دانشگاه ،برگزار
شد .به گــزارش ایسنا به نقل از روابــط عمومی سازمان
فرهنگ و ارتــبــاطــات اســامــی ،ابراهیمی ترکمان در
سخنرانی خود در این مراسم گفت :این دپارتمان میتواند
به عنوان مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی حلقه اتصال
استادان و دانشجویان دو کشور باشد .در ادامه این مراسم،
حمیدا ...فاروقی ،رئیس این دانشگاه ،بهرامی ،سفیر ایران
در افغانستان ،رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه کابل و
جمعی از استادان پیش کسوت این دانشگاه درباره این
رویداد به ایراد سخن پرداختند.

سفر «سرباز کوچک امام» به
کشورهای عربی

سا ِنت ( )Sonnetیا غــزل واره سبکی از شعر ُسرایی در
ادبـ ّـیــات بعضی زبــان هــای اروپــایــی ،از جمله انگلیسی،
فرانسوی و ایتالیایی اســت .سانت در مقایسه با ادبیات
فارسی ،ساختاری بسیار شبیه غزل دارد و در زمره ادبیات
غنایی میگنجد .در سرودن سانتها ،معمو ًال احساسات
فردی ،عشق ،ستایش معشوق و اخالقیات نقش بسیاری
دارند .یکی از معروفترین سرایندگان غزلواره در ادبیات
انگلیسیویلیامشکسپیراست.مجموعهغزلیاتشکسپیر
شامل  154غزل واره است که در آن هــا به موضوعاتی
همچون گذر زمان ،عشق ،زیبایی و میرش پرداخته شده
است.برخیازغزلوارههایشکسپیرباغزلیاتکالسیک
ایرانی قابل مقایسه است و مضامین مشابهی دارد .اما
بر خالف غزل های کالسیک ایرانی که بینشی عرفانی از
هستیبهدستمیدهندوبهمضامینیمعنویوآنجهانی
میپردازند ،غزل وارههای شکسپیر به مضامین ملموس و
واقعی «این جهانی» میپردازند و با زبانی پر ابهام وگاه طنز

انتشار اثر جدیدی از جالل
خالقی مطلق درباره «شاهنامه»
جدیدترین اثر جالل خالقی مطلق ،پژوهشگر و مصحح ،با
محوریت شاهنامه فردوسی منتشر شد .این اثر که «واژهنامه
شاهنامه» نام دارد ،چنان که از عنوان آن پیداست ،به شرح
واژگان و اصطالحات اثر سترگ فردوسی پرداخته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،انتشارات سخن این اثر
را در قطع رقعی و در  403صفحه به قیمت  40هزار تومان
روانه بازار کتاب کرده است .تاکنون آثار متعددی از خالقی
مطلق روانه بازار کتاب شده که مهمترین و مشهورترین آن،
تصحیح شاهنامه است که در طول دو دهه در هشت جلد
در نیویورک به چاپ رسیده است .این اثر حاصل  30سال
تالش او برای ارائه تصحیحی علمی  -انتقادی است.

مترجم :یاسمین مشرف -بیش از چهارصد ســال پیش در چنین روزی ویلیام شکسپیر ،شاعر ،بازیگر و
نمایش نامه نویس انگلیسی به طرزی غیرمنتظره در زادگاهش «اســترتفورد-آپنَ -اون» از دنیا رفت .او
 52سال عمر کرد و درست در روز تولدش از دنیا رفت .شکسپیر  37نمایشنامه نوشت و صدها عبارت و
اصطالح جدیدی را که در البهالی نوشتههای خود بهکار برد ،به لغات زبان انگلیسی اضافه کرد .شکسپیر
را به دلیل عفت قلم و پایبندیاش به اصول اخالقی میتوان به نوعی شاعر انسانیت و نقاش خصایل نیک و
بد انسان دانست .از دغدغههایی که در نمایشنامه های او به وضوح مشاهده میشود ،حفظ تحکیم روابط
خانواده است .ویلیام شکسپیر در روز  23آوریل  1616میالدی درگذشــت .جسدش را دو روز بعد در
کلیسای مقدس ترینیتی به خاک سپردند .هرچند خیلیها شکسپیر را با نمایشنامه هایش میشناسند
ولی ما در ادامه سعی کردهایم به مناسبت سالروز درگذشت این ادیب بزرگ و نویسنده مشهور انگلیسی،
به بررسی زندگی آفرینی و عشق در غزل  29شکسپیر بپردازیم که در ادامه میخوانید.

آمیز ،احساسات و اندیشه هایی ژرف را درباره پدیده های
ملموساینجهانیبیانمیکنند.
▪درباره سانت29

غزل 29شکسپیربرافسردگی،ناامیدیونارضایتیهایی
کهاینشاعرمشهورقرن 16میالدیدراوایلدورانزندگی
خود تجربه کرده است تمرکز دارد .این غزل همچنین به
احساسخوبیکهفکرکردندربارهعشقبهشاعرمیدهد،
میپردازد.
هشتمصرعابتداییشعرپرازاحساساتمنفیودلسوزی
نسبتبهخوداست،امادرششمصرعآخربهاحساسمثبت
و شیرینی که عشق با خود به همراه می آورد و ناامیدی را
دورمیکند،پرداختهشدهاست.
غــزل واره  29شکسپیر دربــردارنــده بینشی عمیق به
آشفتگیهایاحساسییکانساناست،زمانیکهمیتواند
عشقراتجربهکند.درمورداینکهشکسپیردراینسانتاز
عشقباچهکسیسخنگفتهاستبحثوجوددارد.بهنظر
میرسداینغزلباعشقبه«بانوییسیهچرده»سرودهشده
است،بااینحالماهرگزواقعیترانمیدانیمونیازیهمبه
دانستن آن نداریم .آن چه با اطمینان میتوان از آن سخن
گفت ،این است که این غزل واره کاری با شکوه و جهانی از
شگفتیدردنیایشعروشاعریاست.
سانت  ،29شاعر را در متزلزلترین و آشفتهترین شرایط و
درحالیکهاحساسبدبختیوشرمساریمیکندبهتصویر
می کشد .این سوال که چه چیزی باعث درد و رنج شاعر
شده و نیز این که آیا این غزل نوعی شرح حال خود است
سوالهاییاستکهپاسخقطعیبرایآنهاوجودندارد.با
اینحال،بررسیزندگیشکسپیردرزمانسرودناینشعر
نشانمیدهددواتفاقمهمکهدرآنبرههزمانیرخدادهاند،
میتوانندشکلدهندهموضوعشعرباشند.درسال1952
میالدی -سالی که شعر در آن ســروده شده است -تئاتر
لندن به دلیل شیوع شدید بیماری طاعون در این شهر به

تعطیلی کشیده میشود .هرچند این احتمال وجود دارد
کهشکسپیردرآنشرایطبهمناطقاطرافلندنسفرکرده
باشد ،اما این موضوع قطعی است که او در طول این مدت
تئاتر را به کلی کنار میگذارد و به سرودن شعر میپردازد.
تعطیل شدن تئاتر ،گذران زندگی را برای شکسپیر و دیگر
بازیگرانتئاترزماناودشوارمیسازد.افزونبرایندرسال
 1952نمایش نامه نویس و رقیب قدیمی به نام «رابرت
گرین»بهشکسپیرحمالتانتقادیشدیدیمیکندوبابه
تمسخرگرفتنوروداوبهدنیایتئاتر،بالحنتمسخرآمیزی
بههمهنمایشنامهنویسانلندناعالممیکندکهنویسنده
تازه کاری به نام ویلیام شکسپیر که در دنیای نمایش نامه
نویسیکسیمحسوبنمیشود،خودراصاحبسبک
وقلممیداند.
در این شرایط و درحالی که طاعون و فقر
بر زندگی شاعر سایه انداخته ،دور از
انتظار نیست کــه او احــســاس کند
«سرنوشتبااوبیرحمبودهاست».
▪شرحیکوتاه

روی صحبت این شعر با کسانی
اســـت کــه احــســاس بــیارزشــی
میکنندیاخودراتحتتاثیرافرادی
برتر از خودشان می دانند
و به آن ها می گوید شما
میتوانیدبافکرکردنبه
کسیکهدوستشدارید
و او نیز شما را دوست
دارد ،بر این احساسات
تاریک غلبه کنید .به طور
خــاصــه ،شعر حاکی از آن
است یک بازنده افسرده در
نهایت ،نوعی شادی و معنا و

 7پیشنهاد بازیگری و تیتراژ تلویزیونی به بهنام بانی

بازگشت بیژن خاوری میان مردم پس از سال ها

محمد حاتم پور ،مدیر برنامه های
چهره ها
بهنام بانی ،در گفت و گو با میزان
خواننده پاپ
دربــاره فعالیت های این خواننده
گفت :قطعه "صد ســال" را دو روز گذشته منتشر
کردیم ،فعال برنامه ای برای انتشار قطعه نخواهیم
داشــت .وی درب ــاره فعالیت بانی بــرای تیتراژخوانی
سریال ها بیان کرد :پیشنهادهای زیادی برای تیتراژ سریال ها و حضور در
فیلم های سینمایی در حال ساخت و آثار شبکه نمایش خانگی شده است.
حداقل در 4تا 5ماه گذشته 7مورد پیشنهاد شده است .بررسی می کنیم
اگر مناسب شخصیت و کار بهنام بانی باشد و ضربه ای به سیستم هنری او
و مجموعه نزند ،استقبال می کنیم اما اگر حس کنیم به کار ضربه می خورد،
در این آثار شرکت نخواهیم کرد.

خواننده نسل اول موسیقی پاپ
چهره ها
بــعــد از ان ــق ــاب در تشریح
خواننده پاپ
تازه ترین فعالیت های خود از
تالش بــرای انتشار یک آلبوم جدید با شکل و
شمایلی مــتــفــاوت خبر داد .بــیــژن خـــاوری از
خوانندگان نسل اول موسیقی پاپ ایران پساز پیروزی
انقالب در گفت وگو با مهر با اشاره به تازهترین فعالیتهای خود در عرصه
موسیقی بیان کرد :بیش از یک دهه پیش آلبومی را به هنرمندی آرش
سزاوار برای انتشار آماده کرده بودیم که این اثر بعد از دریافت مجوز از
مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی آمــاده ارائــه در بازار
موسیقی شده بود اما با توجه به این که روی مباحثی چون گرافیک کار با
مشکالتی مواجه شدیم ،رسما انتشار این آلبوم به فراموشی سپرده شد.

اینکهزندگیارزشمنداسترادرشیرینیعشقمییابد.
آن چه در ابتدا به تصویر کشیده می شود این است که یک
بحرانوجودیعمیقشاعررادربرگرفتهاست؛شاعردرحال
اتهامزنی به خود و پر از آشفتگی درونی است .او احساس
پوچیمیکندودراطرافشکسانیرامیشناسدکهمتوجه
نگرانی و اندوهش شده اند و می دانند که او در مسیر بد
اقبالیقرارگرفتهاست.شاعرتوجهداردکهاحساسازخود
بیزاریاوبربختواقبالشتاثیرگذاشتهاست.
مصرع «در گوشه تنهایی بر بینوایی ِ خود اشک می ریزم»
یکی از تاثیرگذارترین شکوه هایی است که در این قالب
شعریآمدهاست.
کــاری کــه شاعر می کند ،در میان انسان ها سابقه
طوالنی دارد :تلخ گویی با خدا به خاطر بدبختی ها و
بداقبالی ها و سرنوشتی که بی رحم ظاهر شده است.
شاعر درک نمی شود؛ هیچ کس به خواسته او توجه
نمی کند و صدای ناله هایش به آسمان نمی رسد .او
زمان را در تنهایی سپری می کند و بر خودش نفرین
می فرستد؛ احساسات منفی عمیقی به جهان دارد و
از افراد موفق اطرافش بیزار است؛ از چیزی که خودش
هست راضــی نیست؛ او دوســت دارد انسان دیگری
باشد ،فردی با استعداد و خوش سیما .درواقع شاعر به
کسانی که امیدوارتر ،با استعدادتر و دارای ارتباطات
اجتماعی گسترده تری نسبت به او هستند ،حسادت
می ورزد .اما خوشبختانه در این هنگام ناگهان -شاید به
طور تصادفی و اتفاقی -به یاد عشق خویش می افتد
و دنیا به یکباره برایش روشن تر می شود.
حــس خــوش بــیــنــی کــه ایــن عــشــق به
شاعر الهام می کند باعث می شود
خودش را ثروتمندتر از پادشاهان
و حتی در جایگاهی باالتر از
آنــان احــســاس کند .جهان
تاریکی که پیشتر ذهن او را
اشغال کرده بود از بین رفته
و احساس عشق به زندگی
او تــازگــی بخشیده اســت.
اکـــنـــون شــاعــر حس
تازگی این زندگی
را بــــا زن ــدگ ــی
پـــــادشـــــاهـــــان
معاوضه نمی کند.
منابع:

owlcation.com

و shakespeare-

online.com

کاریکاتوریست مشهدی مقام سوم جشنواره نروژ را
کسب کرد
علیرضا پــاکــدل ،کاریکاتوریست
چهره ها
مشهدی موفق به کسب عنوان سوم
کاریکاتوریست
جشنوارهجهانیکاریکاتورکشورنروژ
درسال 2018شد.اینهنرمندجوانمشهدی،درگفت
وگوباایرنااظهارکرد:دراینجشنوارهکهاواخراسفندپارسال
فراخوان داده بود ،شمار زیادی از کاریکاتوریست های حرفه ای دنیا شرکت
کردندکهازمیان 100شرکتکنندهمنتخبدرمرحلهنهایی 40،نفربرگزیده
شدند و در نهایت نفرات اول تا سوم آن ،اواخر فروردین امسال انتخاب و معرفی
شدند.ویادامهداد:منموفقبهکسبعنوانسوماینجشنوارهشدم.پاکدل،
متولدسال 1360وتحصیلکردهرشتهگرافیکاستکهتاکنونبیشاز100
جایزهبینالمللیدرزمینهکارتونوکاریکاتوردریافتکردهاست.

...

نقاشی آبرنگ

انتشاراتپیامآزادگانضمنمذاکرهباناشریلبنانی،قصد
دارد کتاب «سرباز کوچک امام» را به زبان عربی ترجمه و
در کشورهای منطقه توزیع کند .فرزانه قلعه قوند ،مسئول
پژوهشی موسسه فرهنگی پیام آزادگــان ،در گفت وگو با
تسنیم با اشاره به برنامه های این انتشارات برای معرفی
کتاب حاضر در ابعاد بینالمللی گفت :قرار است با مذاکره
صــورت گرفته میان مؤسسه با ناشری در لبنان ،کتاب
«سرباز کوچک امام» به زبان عربی ترجمه و در این کشور
توزیع شود .کتاب «سرباز کوچک امام» برای نخستین بار
در سال  92منتشر شد .تا پیش از اسفند سال گذشته،
تنها پنج چاپ از این اثر روانه بازار کتاب شده بود ،اما بعد از
انتشار تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب ،تاکنون 16
چاپ (بیش از  27هزار نسخه) از این اثر منتشر شده و به
فروش رسیده است.

1

قلمموهاییبااندازههایمتفاوتخریداریکنید

داشتن قلم موهایی با اندازه های متفاوت بسیار
اهمیت دارد .با توجه به اندازه نقاشی -بزرگ یا کوچک-
اندازه قلممو متفاوت خواهد بود.

نکاتی برای نقاشی
باآبرنگ -قسمتاول
گروه ادب و هنر -تکنیک های متفاوتی برای
کار با آبرنگ وجود دارد و به طور قطع مهارتی
است که ارزش دنبال کردن و یادگیری دارد.
زمانی که یک نقاشی با آبرنگ خلق میکنید،
انعکاس نور سفیدی کاغذ از میان رنگها ،به
آن درخششی جادویی میبخشد.
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همواره در ذهن داشته باشید این است که در نقاشی با
آبرنگ باید از روشن به تیره کار کنید .به این معنی که اگر
قرار است قسمتی از نقاشی سفید یا روشن باقی بماند ،از
ابتدا تا انتهای نقاشی باید به همان حالت باشد .شما در
نقاشی با آبرنگ شدت رنگ را خودتان نمی سازید و برای
این کار الیه به الیه باید کار را انجام دهید تا به اثر مطلوب
خود برسید.
همه چیز به تناسب خشک وتر بستگی دارد

در نقاشی با آبرنگ دو نکته اساسی وجود دارد:
بخشهای خشک نقاشی و بخشهای تر.
همان طور که از نام آبرنگ مشخص است ،یک ماده بر پایه
آب است .شما میتوانید تیرگی و شدت رنگ در نقاشی را
با میزان آبی که اضافه میکنید ،کنترل کنید.

2

رنگهای باکیفیت را انتخاب کنید

4

از روشن به تیره کار کنید

دیگر تکنیک بسیار مهم که در کار با آبرنگ باید

«عصرانه با کتاب» با محوریت ادبیات فانتزی

انتقاد از برخورد نامناسب با ژانرنویسان

جلسه برنامه «عصرانه با کتاب» در سال  1397با حضور
نوید فرخی پژوهشگر ادبیات ژانر و بهاره نوربخش نویسنده
ژانر فانتزی در خانه فرهنگ و کتابخانه سالم با محوریت
ادبیات فانتزی برگزار شد.
در ابتدا نوید فرخی ،دانش آموخته مهندسی آی تی از
دانشگاه پلی تکنیک ،سخن خود را با جمله ای از اینشتین
آغاز کرد که ارزش خیال حتی از دانش هم باالتر است .او
در ادامه از اهمیت ژانر نویسی برای انسان و علم و همچنین
اثرگذاریاشبرادبیاتسخنگفت.تفاوتفانتزیباعلمی
تخیلی و رئال جادویی مبحث دیگری بود که در این جلسه
مطرح شد.
به گــزارش ایبنا ،فرخی ،ژانــر فانتزی را جهانی خیالی
ترسیم کرد که در آن اغلب ،خبری از مکان ها ،رویدادها
و حتی شخصیت های جهان واقعی نیست .در حالی که
رئال جادویی با حفظ عناصر جهان واقعی ،گذری ماورائی
به جنبه هایی محدودی از زندگی می کند .او در تفاوت
علمی تخیلی و فانتزی ،ژانر فانتزی را امکان پذیر کردن
رویــدادهــای بعید و علمی تخیلی را امکان پذیر کردن
رویدادهای غیرمحتمل خواند.
سپس بهاره نوربخش ،نویسنده رمان های «عطر قالی
نسیم عشق» و «از شاخه نسترن» درباره رمان آخر خود به
نام «شیگانهوس» صحبت کرد که در سال گذشته توسط
انتشارات بهنام منتشر شد.
نوربخش ،رمان شیگانهوس را اثر آغازین از مجموعه ای
قلمداد کــرد که دست کم در چهار رمــان دیگر (یــک اثر
مستقل و یک سه گانه با منحنی زمانی متفاوت) ادامه پیدا
خواهد کرد.
در ادامه جلسه ،نوید فرخی دربــاره کتاب شیگانهوس
صحبت کرد .او این کار را با کتاب سیلماریون تالکین قیاس
کرد و پیچیدگی طرح ،استفاده از عناصر متعدد فانتزی و
صحنه پردازیهای خوب را از مزایای اثر قلمداد کرد.
در انتهای جلسه ،حضار درباره علل رشد نکردن ژانرنویسی
در ایــران صحبت کردند .بهاره نوربخش در این بــاره از
استقبال نشدن از آثار تالیفی ژانر در ایران ،در کنا ِر گرایش
و به نوعی خودباختگی در قبال آثار غربی انتقاد کرد .نوید
فرخی نیز نبود زنجیره فرهنگی ،مبحث عرضه و تقاضا،
برخورد نامناسب بدنه اصلی ادبیات و همچنین نبود
انسجام میان ژانرنویسان را از دالیل اصلی این موضوع
دانست.

...

موسیقی

نمایشگاه تخصصی «تار و
سه تار» در شیراز برگزار می شود
مرکز موسیقی بتهوون شیراز ،نمایشگاه تخصصی «تار و
سه تار» را در شهر شعر و هنر برگزار می کند .این مجموعه
هنری ،بــرای دعــوت از کلیه عالقه مندان و سازندگان
سازهای تار و سه تار از شهرهای مختلف کشور به منظور
حضور در این نمایشگاه و عرضه کردن ساخته های خود،
فراخوان داده است .به گزارش فارس ،نمایشگاه تخصصی
تار و سه تار از نیمه اردیبهشت امسال لغایت پایان ماه ،در
این شهر دایر خواهد بود و به دعوت و میزبانی این مجموعه،
کلیه هنردوستان ،عالقه مندان و سازندگان سازهای
مذکور از نقاط مختلف کشور ،می توانند با ارسال نمونه
آثار خود برای حضور در این مراسم ،اعالم آمادگی کنند.
عالقه مندان به منظور کسب اطالعات بیشتر به آدرس
اینترنتی  shiraz-beethoven.irمراجعه کنند.

قدردانی از یک عمر دستاورد
هنری «هانس زیمر»
در مراسم ساالنه جشن هالیوود در وین از یک عمر خدمات
«هانس زیمر» آهنگ ساز آلمانی با اهدای جایزه «مکس
استاینر» قــدردانــی می شود .به گــزارش فــارس به نقل
از هالیوود ریپورتر« ،هانس زیمر» آهنگ ساز نامدار
سینمای هالیوود با دریافت جایزه استاینر تجلیل میشود.
آهنگ ساز فیلم «دانکرک» این جایزه را  19اکتبر در جشن
کنسرت «هالیوود در وین» که در پایتخت اتریش برگزار
می شود ،دریافت می کند .زیمر  11بار نامزد اسکار شده
که جدیدترین آن برای فیلم «دانکرک» ساخته کریستوفر
نوالن بوده است .او جایزه اسکار را برای بهترین موسیقی
متن فیلم اصلی در سال  1994برای «شیر شاه» دریافت
کرد .وی سه بار جایزه گرمی و دو بار جایزه گلدن گلوب را
ازآن خود کرده است.

آهنگ ساز اسکاری فیلم
(ص)
محمد رسول ا...
به جشنواره فجر می آید
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رنگ باکیفیت ماندگاری بیشتر به مرور زمان
زرد یا کمرنگ نمی شود .اگر مطمئن نیستید چه برندی
را انتخاب کنید ،با پالتهای کوچک شروع کنید.

...
گزارش

به حولههای کاغذی نیاز خواهید داشت

یکی از مهم ترین وسایلی که هنگام کار با آبرنگ
باید همیشه در جعبه وسایل خود داشته باشید ،حوله
کاغذی اســت .حوله کاغذی نقش یک پاک کن بسیار
عالی را برای آبرنگ دارد .از حوله میتوانید برای افزودن
تدریجی الیه های جزئیات استفاده کنید .حوله های
کاغذی برای اصالح اشتباهات و جهت دادن متفاوت به
رنگ بسیار کارآمد است.
منبع :تارنمای آرتیبیشن

کارگاه موسیقی فیلم توسط ای .آر رحمان آهنگ ساز
اسکاری در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر
برگزار میشود .به گزارش فارس،ای .آر رحمان آهنگساز
سرشناس هندی روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه به
ایران می آید تا در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر شرکت کند.ای .آر رحمان در دنیا به دلیل جوایزی که
برایفیلم«میلیونرزاغهنشین»ازجملهاسکاردریافتکرده
است ،آهنگ ساز مشهوری به حساب می آید .او به دلیل
همکاری با مجید مجیدی در فیلم سینمایی «محمد رسول
ا( ...ص)» مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته است.
CMYK

