
»سعی کردم احساسی که در ترانه ها و شعرهایم وجود دارد 
را در نقاشی هایم نیز پیاده کنم؛ چرا که در همه جای دنیا، 
شعر و نقاشی با هم ارتباط نزدیک دارند، چون بعضی از 
حرف ها را می توان به تصویر کشید و ترانه ها را نیز می توان 

نقاشی کرد.«
به گزارش ایسنا، پنجمین نمایشگاه نقاشی مریم حیدرزاده ـ 
ترانه سراـ  با عنوان »بعد از آن همه حسرت« در گالری مژده تهران 

در حال برگزاری است.
در نمایشگاه آبرنگ مخاطب با نگاه به آثار می تواند موج احساسات 
را از طریق ترکیب بندی رنگ ها و خطوط نقاشی ها که با موضوع 
پاییز کشیده شده، ببیند؛ احساسی که در ترانه های او نیز مستتر 
است. گویی نقاش تالش کرده باشد، تصویر ذهنی خود را در آثارش 
پیاده کند. در بیشتر نقاشی ها از رنگ های گرم که بیانگر رنگ بندی 

فصل پاییز است، استفاده شده است.
ولی نکته ای که باعث توجه بیشتر مخاطب به آثار می شود، نابینا 
بودن این هنرمند است؛ و اینکه با این وجود به خوبی توانسته پاییز 

را از دیدگاه و نقطه نظر احساسات خود به تصویر بکشد.
خبرنگار ایسنا برای آشنایی و درک بیشتر آثار با مریم حیدرزاده 

گفت وگو کرده است.
او در ابتدا درباره ی سبک کاری خود این گونه گفت که گاهی 
سبک ناتورالیسم و گاهی هم سبک اکسپرسیونیسم کار می کند و 

اینکه به طور کلی آثارش حول محور طبیعت گرایی هستند.
او با تأکید بر اینکه عالقه او برای کار در سبک طبیعت گرایی چه 
با آبرنگ چه با اکریلیک، پاییز است، گفت: سعی کردم احساسی که 
در ترانه ها و شعرهایم وجود دارد را در نقاشی هایم نیز پیاده کنم؛ 
چراکه در همه جای دنیا، شعر و نقاشی با هم ارتباط نزدیک دارند، 
چون بعضی از حرف ها را می توان به تصویر کشید و ترانه ها را نیز 

می توان نقاشی کرد.
او در ادامه از سهراب سپهری شاعر و نقاش برای نمونه ای از این 

حرف خود یاد کرد. 
حیدرزاده اظهار کرد که گمان می کند توانسته باشد احساس خود 
را در قالب تلفیقی از ترانه و نقاشی به نمایش بگذارد؛ چرا که برای 
هر کدام از نقاشی های خود به جای عنوان، یک بیت شعر نوشته 

است.
این ترانه سرا ادامه داد: در آثارم احساس لحظه ای که شروع به 
نقاشی کرده ام را به تصویر کشیدم. زیرا تا زمانی که قلمو به دست 
نگرفته ام نمی دانم چه می خواهم بکشم. همانند ترانه ای که تا قلم به 

دست نگرفته ای نمی دانی چه می خواهی بنویسی.
او در پاسخ به بیان نظر خود درباره ی مرز کاری هنرمندان، گفت: 
تا زمانی که کار آنها کپی نباشد و تنها صرف اسم نباشد، مشکلی 

ندارد و تنها به خاطر اسم آن فرد به آثارش بها ندهیم. ولی اگر واقعا 
کار خوبی را ارائه می دهند، می توانند در هر زمینه ای که دوست 
دارند فعالیت کنند.  او در پایان گفت که احتماال سال دیگر در فصل 

پاییز نمایشگاه دیگری برگزار کند.
خبرنگار ایسنا همچنین در ادامه نظر تعدادی از افراد حاضر در 
نمایشگاه را درباره آثار حیدرزاده پرسیده است: بتسابه مهدوی ـ 
نویسنده و نقاش ـ بیان کرد: اگر این آثار کار یک فرد عادی و 
عام بود می گفتم که آثار او مقدماتی و مبتدی به همراه ناپختگی 
زیاد است. ولی این هنرمند استثنا است و با در نظر گرفتن این 
موضوع کارهای او قابل تقدیر و بی نظیر هستند. حیدرزاده با این 
دیدگاه و توانمندی خود توانسته در این کار موفق شود؛ چراکه 
تمام احساسات خود را همانند اشعارش در نقاشی هایش نیز پیاده 
کرده است. تمامی آثار به نوبه خود خوب و بیانگر یک حس هنرمند 

هستند.
همچنین بابک جواهرپور ـ هنرمند ـ با بیان اینکه با توجه به 

مشکل نابینایی حیدرزاده، خیلی از هنرمندان دوست دارند که به 
یک خلوص در رنگ و سبک برسند، ادامه داد: زمانی که به آثار نگاه 
می کنیم اگر هنرمند را نشناسیم ممکن است بگوییم که هنرمند 
کار طبیعت را در نگاه خود با آثارش خالصه کرده و حتی رنگ ها 
را به نوعی اکسپرسیو کار کرده است. ولی زمانی که با هنرمند 
مواجه می شویم می فهمیم که خیلی از فانتزی های بزرگی که بعضی 
از هنرمندان بزرگ دنیا دوست دارند به آن برسند در حیدرزاده 
خالصه شده و به صورت غریزی در او به ظهور رسیده. به طور کلی 

دید شاعرانه او به طبیعت باعث پختگی آثارش شده است.
حمیدرضا گرشاسبی ـ مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ـ که در 
نمایشگاه مریم حیدرزاده حاضر شده، در این زمینه گفت: من 
از طرف هنرمند به نمایشگاه دعوت شده ام. آثار این هنرمند از 
معنویات درونی نشأت گرفته است و داستان های زیادی پشت آثار 

است که کمتر کسی می تواند افکار او را درک کند.
مژده طباطبایی ـ مدیر گالری »مژده« ـ نیز درباره آثار و روند 

حیدرزاده  نمایشگاه  در  گذشته  سال  گفت:  نمایشگاه،  برگزاری 
شرکت کردم و با آثارش آشنایی داشتم. امسال نیز بنا به درخواست 

او پس از دیدن نمونه کارهایش نمایشگاه را برگزار کردیم.
طباطبایی ادامه داد: احساسی که در آثار اوست، خیلی مهم است؛ 
البته درست است که قطعا از لحاظ تکنیکی، کارهای به مراتب 
بهتری در حوزه آبرنگ داریم ولی چیزی که آثار مریم را متمایز 

می کند نابینا بودن اوست. 
بر اساس این گزارش، قرار است جمعه، ۱۶ آذر ماه مریم حیدرزاده 

در گالری مژده به شکل زنده برای مخاطبانش نقاشی کند.
در افتتاحیه این نمایشگاه افرادی مانند محمدباقر نوبخت )معاون 
از  جمعی  و  بودجه(  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس 

هنرمندان حضور داشتند. 
نمایشگاه »بعد از آن همه حسرت« در گالری مژده به نشانی 
سعادت آباد، خیابان عالمه شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پالک 

۲۷ تا شانزدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۲ تا ۲۰ به تماشاست.

6فرهنگی

آغاز جشنواره  فیلم مقاومت در لبنان

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و 
سینمایی، فیلمسازان و سینماگران ایرانی و لبنانی فردا در لبنان آغاز به 

کار می کند.
به گزارش ایسنا روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم کرد: این 
رویداد سینمایی در ادامه همزمانی در دیگر کشورها  در قالب هفته های فیلم مقاومت 
در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و جهانی سازی محصوالت این گونه سینمایی  در 

اولین گام، فردا دوشنبه ۱۲ آذر در شهر بیروت افتتاح می شود.
آهنگر، سیدمحمود رضوی، محمدحسین  باشه  این خبر، محمدعلی  پایه  بر 
بنیاد فرهنگی روایت فتح،  مهدویان، محمد خزاعی، محمد حبیبی مدیرعامل 
حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس از جمله مدیران و 

فیلمسازان حاضر در این مراسم خواهند بود.
روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همچنین، خبر داد: عالوه بر 
برنامه های متعدد و نمایش آثار مستند و کوتاه، چهار فیلم سینمایی: »سرو زیر آب« 
به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، »تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی، 
»ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمدحسین مهدویان و »امپراطور جهنم« به 

کارگردانی پرویز شیخ طادی همزمان با جشنواره در بیروت به نمایش در می آیند.
موفق شده  تاکنون،  برگزاری اش،  ادوار  در  مقاومت  فیلم  بین المللی  جشنواره 
است 4۷ هفته فیلم مقاومت را در کشورهای مختلف از جمله: روسیه، قزاقستان، 
تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، فنالند، نیجریه، هند، سوریه، لبنان، غزه و .... برگزار 

کند.

موسیقی تنبور و بلوز در خدمت شعرای قدیم فارسی

همکاری تهمورس پورناظری با هنرمند انگلیسی
با بهره گیری از عناصر بلوز کالسیک، متونی از شعرای قدیمی فارسی و 
موسیقی صوفی »تهمورس پورناظری« و »ژوزت بوشل مینگو« به اجرای 

برنامه می پردازند.
به گزارش ایسنا، »تهمورس پورناظری« ـ آهنگساز و نوازنده ی تار ـ با همراهی 
»ژوزت بوشل مینگو« در سوئد به اجرای برنامه خواهند پرداخت. این نخستین 
همکاری میاِن این خواننده و آهنگساز است که در آن به اجرای موسیقی تنبور و بلوز 
می پردازند. این اثر  بر اساس اشعار ترجمه شده خیام است و با بهره گیری از عناصر 
بلوز کالسیک، متونی از شعرای قدیمی فارسی و موسیقی صوفی و با تمرکز بر ساز 
تنبور طراحی شده است. این دو هنرمند ابتدا هفتم دسامبر )شانزدهم آذرماه( در 
»فشینگ«، یکی از مراکز اصلی اجرای موسیقی جز در استکهلم، و دو روز بعد از آن 
در شهر استکهلم با همکاری سازملن تئاتر ملی سوئدـ  ریکستئاترنـ  به اجرای برنامه 
می پردازند. »ژوزت« کارگردان، خواننده، بازیگر و تهیه کننده ی انگلیسی است که 
پیش از این در نمایش Lion King با موسیقی »التون جان« روی صحنه رفته و 
در حال حاضر مدیر بازیگری کالج دراماتیک استکهلم است. پروژه »نینا: داستان من 
و نینا سیمون« از کارهای اوست که در چند سال اخیر در اروپا به صحنه رفته است.
»تهمورس پورناظری« سی دی این اثر را نیز منتشر می کند و قرار است در هفته ی 

جاری یک ترک با نام »آزادی« از این اثر منتشر شود.

معماران ایرانی برنده جشنواره جهانی هلند
دو طرح از معماران ایران در بخش »پروژه های آینده« جشنواره جهانی 

معماری در شهر آمستردام هلند برگزیده شدند.
به گزارش ایسنا، طرح مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا از گروه معماری کارند 
)علی شریعتی، زهرا سربندی( در بخش رقابتی »پروژه های آینده« جشنواره جهانی 
معماری موفق به کسب جایزه اول شد و طرح خانه طاقی گویُم در شیراز از علیرضا 

تغابنی نیز برنده بخش »خانهـ  پروژه های آینده« این جشنواره جهانی شد. 
امسال همچنین سازه مسجد حضرت ولیعصر )عج( که توسط رضا دانشمیر و 
کاترین اسپریدونوف طراحی شده است در بخش پروژه های تکمیل شده مذهبی 
جشنواره جهانی معماری به عنوان یکی از هشت نامزد نهایی کسب جایزه معرفی 
شده بود که در نهایت جایزه این بخش به سازه کلیسازی یادبود بالروس در شهر 
لندن رسید.  جشنواره جهانی معماری از سال ۲۰۰۸ برگزار می شود و چهار سال 
ابتدایی آن در شهر بارسلونا برگزار شد و پس از آن چهار سال نیز سنگاپور میزبان این 
رویداد بود. برلین آلمان و شهر آمستردام در کشور هلند در سال های اخیر میزبان این 

رویداد جهانی در عرصه هنر معماری بوده اند.

جایزه بهترین فیلم ازنگاه تماشاگران در سینماحقیقت 
اهدا می شود

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شامل فیلم های بخش مسابقه ملی در 
دوازدهمین دوره  جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« 

اهدا خواهد شد.
به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی 
سینماحقیقت درباره جایزه بهترین فیلم نگاه مردمی، گفت: مجری جایزه تماشاگران 
سینماحقیقت، انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند است که با حضور 

نماینده خانه سینما، رای گیری و شمارش نهایی آراء صورت می پذیرد.
شهنام صفاجو افزود: برگه های آراء قبل از نمایش فیلم ها، بین مخاطبان توزیع 
می شود و آنها می توانند بعد از هر سئانس نمایش، رای خود را در صندوق هایی که 
مقابل درب خروج سالن ها تعبیه شده، بریزند که این صندوق ها با برچسب خوب، 
متوسط و ضعیف مشخص شده اند. او ادامه داد: برای هر رای خوب دو امتیاز رای 
متوسط یک امتیاز و رای ضعیف هم صفر امتیاز محاسبه می شود، در پایان جمع 
امتیازهای هر فیلم تقسیم بر تعداد آرای مخاطبین شده و برنده  جایزه مردمی 
سینماحقیقت مشخص خواهد شد. صفاجو تاکید کرد: این جایزه شامل تندیس 
جشنواره دیپلم افتخار و مبلغ ۱5۰ میلیون ریال است که در مراسم اختتامیه 
سینماحقیقت به کمپانی تولید کننده  فیلم منتخب تماشاگران و یا صاحب اثر 
بر اساس پروانه مالکیت اهدا خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رای گیری مردمی 

سینماحقیقت فقط شامل فیلم های بخش مسابقه ملی این جشنواره می شود.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« با شعار 
»حقیقت بهترین راهنماست« طی روزهای ۱۸ تا ۲5 آذرماه ۱39۷ در پردیس 

سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

اخبار
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 91 اثر به جایزه پژوهش سینمایی سال رسیدند
با پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تعداد 91 اثر به دبیرخانه دومین جایزه پژوهش سینمایی رسیده است. به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی جایزه پژوهش سینمایی، تعداد 91 اثر به دبیرخانه دومین جایزه پژوهش سینمایی رسیده 
که از این تعداد 33 اثر برای داوری انتخاب شدند.9 اثر ارسال شده 34 پایان نامه، 19 پژوهش مستقل، 34 مقاله و 4 اثر متفرقه را شامل می شود. بنا بر اعالم روابط عمومی این جایزه، 35 داور آثار رسیده به دبیرخانه را مورد ارزیابی قرار می دهند. مهمترین 

اهداف این جایزه جهت دهی پژوهش ها و مطالعات سینمایی به منظور شناسایی موضوعات کلیدی و زیربنایی سینمای ایران و همچنین تقویت ارتباط متقابل پژوهشگران دانشگاهی و دیگر مراکز علمی-پژوهشی با دست اندرکاران سینمای ایران است.

گشتی در نمایشگاه نقاشی هنرمند نابینا

وقتی شعرهای »مریم حیدرزاده« رنگ می گیرند!

جدی از طنز خبری نیست!

 کشف دست نویس آثار شاعر انگلیسی با قدمت 400 ساله

نبود  که  می دهد  خبر  جدید  سریال های  پخش  از  حالی  در  تلویزیون 
سریال های طنز همچنان در جدول پخش شبکه ها به چشم می آید.

به گزارش ایسنا، شبکه سه سیما که سال ها به عنوان خاستگاه جدی تولید و پخش 
سریال های طنز شناخته می شد، به رغم تعریفی که برایش با عنوان »شبکه جوان« 
در نظر گرفته شده است، این روزها اغلب آنتن خود را با مینی سریال ها و سریال های 

درام پر می کند.
شبکه سه سیما در حالی از سال هایی که مجموعه های طنز مشهور تلویزیون را 
روی آنتن می برد، فاصله گرفته است که سریال هایی نظیر »طنز ۷۷«،  »شب های 
برره«، »باغ مظفر«، »مرد هزار چهره« و »مرد دو هزار چهره«، »بدون شرح«، »زیر 
آسمان شهر«، »بزنگاه«، »ساختمان پزشکان«، »شمعدانی«، »لیسانسه ها« و ... با 
حضور طنزپردازانی نظیر مهران مدیری، رضا عطاران، سروش صحت، مهران غفوریان 
و سعید آقاخانی در مقطعی آن را به شبکه ای محبوب در بین مخاطبان تلویزیون 

بدل کرده بود.
این شبکه اکنون دو سریال تاریخی »بانوی عمارت« و »لحظه ی گرگ و میش« را 
تا پایان سال در کنداکتور پخش خود قرار داده است که به واسطه نام سازندگانشان 
اگرچه مجموعه های قابل قبولی به نظر می رسند، اما هیچکدام از فضایی طنز و مفرح 

برخوردار نیستند.
»بانوی عمارت« به کارگردانی عزیزاهلل حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی 
با بازی بازیگرانی چون پانته آ پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، اندیشه فوالدوند، غزل 
شاکری، رامتین خدا پناهی، سیروس میمنت، حسام منظور، شبنم فرشاد جو، مینا 
وحید، نیکی نصیریان، مهتاج نجومی، صالح میرزاآقایی، احسان امانی، محمد فیلی، 
فریدون سورانی، حسن سرچاهی، احمد یاوری، مریم مومن، پاوان افسر، مهری آل 
آقا، صادق ملک، مجید سعیدی، سعید بحرالعلومی از نیمه آذرماه به روی آنتن شبکه 

سه می رود.
»لحظه گرگ ومیش« هم به کارگردانی و تهیه کنندگی همایون اسعدیان با بازی 
بازیگرانی چون فاطمه گودرزی، فرید سجادی حسینی، شهره سلطانی، علیرضا کمالی 
نژاد، حسام محمودی فرید، کریم قربانی، سیامک احصایی، وحید آقاپور، المیرا دهقانی، 

ناصر سجادی حسینی، پانیذ برزعلی، نیما نادری، مدیا ذاکری، پاشا رستمی، رها 
خدایاری، مهرنوش مسعودیان، اروین گالستیان، آیدا نامجو، مهدی مالک پس از اتمام 

پخش »بانوی عمارت« به روی آنتن شبکه سه می رود.
اما »شرایط خاص« از معدود سریال های طنز شبکه سه سیماست که پیش  از 
این قرار بود پس از ماه صفر از این شبکه پخش شود. »شرایط خاص« یک کمدی 
موقعیت است که بخشی از این موقعیت با جابجایی شخصیت در طول داستان رخ 
می دهد. این مجموعه نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی با زبانی 
طنز در آن طرح می شود. در نهایت پخش این سریال پس از چندین بار تغییر، به سال 
9۸ موکول شد. کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، پروانه معصومی، نادر سلیمانی، سیروس 
گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم سعادت، شهره سلطانی، اسداهلل یکتا، سوگل قالتیان، 
معصومه رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی و وحید آقاپور در این مجموعه 

بازی کرده اند.
البته تلویزیون نوید پخش مجموعه ی جدید دیگری هم با محتوای طنز داده 
است. این مجموعه که »آچمز« نام دارد، توسط مهرداد خوشبخت در 3۰ قسمت با 
موضوعاتی نظیر اشتغال جوانان، بحران آب، فسادهای اداری و … ساخته شده است. 
سریال »آچمز« به نویسندگی سعید فرهادی و تهیه کنندگی حسین آقاهرندی برای 

پخش از شبکه سه آماده می شود.
خبری از »فوق لیسانسه ها« و سریال مدیری نیست

مجموعه »لیسانسه ها« که اتفاق خوبی را در شبکه سه به لحاظ جذب مخاطب رقم 
زده بود، به گفته سازندگانش از جمله خود سروش صحت قرار بود در فصلی جدید 
ساخته شود اما با توجه مشکالت مالی، ساخت و پخش آن به سال آینده موکول شد.

از طرفی در شرایطی که پیش از این معاون سیما و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 
سه ساخت سریال طنز 9۰ قسمتی مهران مدیری را تایید کرده بودند و میرباقری 
یادآور شده بود که این مجموعه در حال نگارش است، اما هنوز خبری از شروع ساخت 

سریال مدیری هم نیست.
3 سریال درام آماده است

»بهترین سال های زندگی ما«، »سرباز« و »ستایش« نیز از جمله مجموعه های 

جدیدی هستند که قرار است از شبکه سه سیما به روی آنتن بروند.
»بهترین سال های زندگی ما« به کارگردانی احمد کاوری و تهیه کنندگی محمودرضا 
تخشید یک درام تاریخی عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح »مهاجران« هاوارد 

فاست محسوب می شود.
سریال »سرباز« به کارگردانی هادی مقدم دوست، بخش هایی از ضبط آن در کربال 

به سرانجام رسیده است.
۸۰ درصد از تصویربرداری فصل سوم سریال »ستایش« نیز پیش رفته و تدوین آن 
همزمان در حال انجام است. عوامل تولید این مجموعه به شمال کشور سفر می کنند تا 
سکانس های مربوط به این بخش از سریال تصویربرداری شود. شروع داستان ستایش، 
سال های ابتدایی دهه ۶۰ است و ادامه آن به سال های اخیر می رسد. فیلمنامه سری 
سوم این مجموعه در 3۰ قسمت نوشته شده که نگارش آن بر عهده سعید مطلبی 

است.

کتاب دست نویس »جان دان« شاعر معروف انگلیس با قدمتی 400 ساله در 
جعبه ای در یک خانه مجلل و شاهانه در انگلیس پیدا شد.

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از بی بی سی، دکتر »گابریل 
هیتون« کارشناس حراجی »ساتبی« در جریان بازدید از خانه مجلل »ملفورد هال« 

در منطقه سافولک انگلیس به طور اتفاقی به این اثر برجسته برخورد.
وی کشف این کتاب خطی را یافته ای بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت که این اثر، 

بزرگترین مجموعه از شعر متافیزیکی محسوب می شود.
پیش بینی می شود که این کتاب دست نویس، در یک حراجی به مبلغ 3۰۰ هزار 

پوند ارزش گذاری شود.
این نسخه خطی با جلد چرمی، ۲۶5 صفحه دارد که با قلم جذاب و به شیوه 
ایتالیک به رشته تحریر درآمده است و قدمت آن به دهه ۱۶۲۰ یا اوایل دهه ۱۶3۰ 

باز می گردد.
این کتاب مجموعه بسیار مهمی از آثار این شاعر و کشیش انگلیسی بعالوه برخی از 

آثار نویسندگان دیگر را شامل می شود.
کتاب کشف شده حاوی غزل ها، سروده ها، طنزنامه ها و اشعار مذهبی این شاعر 

انگلیسی است.

جان دان در سال ۱5۷۲ در خانواده ای کاتولیک متولد و در سال ۱۶۱5 به مقام 
کشیشی کلیسای انگلستان منصوب شد. وی همچنین در سال ۱۶۲۱ ریاست کلیسای 

جامع سنت پل را برعهده گرفت.
دان در سال ۱۶3۱ چشم از جهان فروبست و در همان کلیسای جامع به خاک 

سپرده شد.
این مجموعه ارزشمند که حراجی ساتبی آن را مهمترین دست نویس منظوم دان 
برشمرده، تا ۱۰ دسامبر )۱9 آذر( به صورت آنالین به حراج گذاشته می شود و انتظار 

می رود به از۲۰۰ هزار تا 3۰۰ هزار پوند به فروش رسد.

مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  دریافت  با  محمدزاده  نوید 
جشنواره فیلم »تالین«، شمار جوایز سینمایی بین المللی 

خود را در عرصه بازیگری به عدد پنج رساند.
به گزارش ایسنا، نوید محمدزاده اولین بار در سال ۲۰۱4 میالدی 
برای بازی در فیلم »عصبانی نیستم« ساخته رضا درمیشیان نامزد 
جایزه بهترین بازیگر مرد از جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک شد اما 
اولین جایزه بین المللی خود در عرصه بازیگری را در سال ۲۰۱5 
برای بازی در فیلم »ناهید« به کارگردانی آیدا پناهنده از جشنواره 

فیلم »براتیسالوا« از کشور اسلواکی دریافت کرد. 
اما شاید مهم ترین جایزه سینمایی محمدزاده در سال ۲۰۱۷ 
افق های  بخش  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  که  آمد  دست  به 
هفتادوچهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز برای فیلم 

»بدون تاریخ؛ بدون امضاء« ساخته وحید جلیلوند بود.
جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک در کشور استرالیا نیز در همان 
سال برای نقش آفرینی محمدزاده در فیلم »بدون تاریخ، بدون 
امضاء« از وی با اعطای جایزه ای به صورت ویژه تقدیر به عمل آورد 

و جشنواره فیلم »براتیسالوا« نیز برای دومین بار جایزه بهترین 
بازیگری خود را برای این فیلم به نوید محمدزاده اختصاص داد. 

هومن  نوید  کارگردانی  به  زنگ زده«  کوچک  »مغزهای  فیلم 
رقابتی  بخش  در  خود  بین المللی  اولین حضور  در  نیز  سیدی 
جشنواره فیلم "شب های سیاه  تالین" در کشور استونی حضور 
یافت و در نهایت در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی که شب 
گذشته برگزار شد، نوید محمدزاده برای بازی در این فیلم به عنوان 

برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره انتخاب شد. 

نوید محمدزاده که این روزها با نمایش »بینوایان« بر صحنه ی 
تئاتر است،به دلیل حضور در این نمایش نتوانست به جشنواره ی 

»تالین« برود.
مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  دو  محمدزاده 
جشنواره فجر را نیز برای فیلم های »بدون تاریخ، بدون امضاء« و 
»ابد و یک روز« در کارنامه سینمایی اش دارد و دو بار نیز برای فیلم 
»مغزهای کوچک زنگ زده« و »خشم و هیاهو« نامزد بهترین بازیگر 

نقش اصلی مرد از جشنواره فجر شده است.

پنجمین جایزه بین المللی بازیگری برای نوید محمدزاده


