
»بروس لی« صاحب نمایشگاه دائمی شد
فرهنگ و هنر- نمایشگاه دائمی با تمرکز بر فلسفه »بروس لی« در موزه وینگ 
لوک در سیاتل با حمایت بنیاد »بروس لی« افتتاح شد. »شانون لی« دختر »بروس 
لی« که بر این بنیاد نظارت دارد، اعالم کرده که این نمایشگاه با عنوان »آب باش، 
دوست من« به عنوان یک رویداد همه جانبه از تحقیقاتش در مورد زندگی پدرش 
به عنوان یک فیلسوف است. »شانون لی« در این باره توضیح داد: »احساس نمی کنم 
که همه تصویر کاملی از انسان دریافت کنند و این واقعاً بخشی از مأموریت من 
برای مردم است که متوجه شوند پدرم واقعاً در چه سطحی از یک فیلسوف بوده 
است. نماهای کوچکی از زندگی با پدر قبل از مرگش در چهار سالگیم به خاطر 
می آورم، جایی که مرا در آغوشش می گرفت و بازی می کرد و همچنین مالقات 
با پدرم سر صحنه فیلمبرداری در استودیو گلدن هاروست و خانه امان در هنگ 
کنگ. این خاطرات دور برای من لحظات بسیار معناداری اند اما آنها فقط لحظات 
کوتاهی هستند.« تنها بازمانده »بروس لی« ادامه داد: »»اما بخش نامحدود حافظه 
من این اســت که حس واقعی او را دارم، انرژی او، احساســی که او در من ایجاد 
کرد، احساسی که در حضور او داشتم، عشق او، ستایش او، احساس امنیت بودن 
با او«. مجموعه ۲۸۰۰ کتاب متعلق به »بروس لی« شامل تئوری هنرهای رزمی، 
فیلمسازی و فلسفه به همراه سایر یادگارهای او در نمایشگاهی جداگانه به طور 
دائم در موزه باقی خواهد ماند. شهر سیاتل مملو از میراث »بروس لی« است؛ از 
رســتورانی که زمانی در آن کار می کرد تا دانشگاه واشنگتن، جایی که او فلسفه 
خواند و با همسرش »لیندا لی کادول« مالقات کرد و در نهایت جایی که در سال 
۱۹۷۳ در قبرستان لیک ویو به خاک سپرده شد. »بروس لی«، کونگ فوکار افسانه ای 
در ســال ۱۹۷۳ در ۳۳ سالگی درگذشت. بســیاری او را یکی از تاثیرگذارترین 
رزمی کاران قرن بیستم و نماد فرهنگی شناخته شده  چین می دانند. او در سال های 
حضورش در فیلم های سینمایی مشهوری از جمله »رئیس بزرگ«، »مشت خشم«، 
»راه اژدها«، »اژدها وارد می شــود« و »بازی مرگ« به یک ســتاره تبدیل شد و به 

محبوبیتی چشمگیر در کشورهای مختلف جهان دست یافت.
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فرهنگ و هنــر- علیمردانی 
درباره علت این تصمیم خاطرنشان 
کرد: در این ســال هــا هر کاری که 
الزم بود برای »دیرین  دیرین« انجام 
دادیم. بگذارید این مجموعه خاطره 
بماند. پایان این مجموعه به هیچ وجه 
ربطی به ســازمان صداوسیما و هیچ 
چیــز دیگری ندارد. ما فقط خســته 
شــده ایم؛ حتی زمانی هم که مرحوم 
ابوالحســنی در قیــد حیات بودند با 
خود ایشــان هم صحبــت پایان بود 
و گفتیــم دیگــر بس 
اســت، چقدر باید 
کاراکترهای  بــا 
کار  محــدود 
بســازیم. در 
نهایــت به 

این نتیجه رســیدیم »دیرین دیرین« 
در صورتــی می تواند ادامه داشــته 
باشد که با نسخه سینمایی یا سریالی 
تولید شود؛ چون واقعاً دیگر به تکرار 

افتاده بودیم.
محمد ابوالحســنی، تهیه کننده 
انیمیشــن »دیریــن دیریــن« که به 
بیماری کرونا مبتال شــده بود، هفتم 
فروردین ماه  سال ۱۴۰۰ درگذشت .
»دیرین دیرین« رکورد زد

علیمردانــی در ادامه این گفت 
وگــو درباره خداحافظــی ناگهانی 
بــا این مجموعــه پویانمایی طنز که 
نخســتین بار نوروز ۹۴ با محوریت 
قــرار دادن مشــکالت اجتماعــی، 
اقتصادی و زیســت محیطی منتشر 
شــد، هم خاطرنشــان کرد: »دیرین 

دیرین« برای مردم به شــکل ناگهانی 
تمام شــد؛ البته برای خودمان مدتها 
بــود که صحبت از پایان بود، اما قرار 
بود کم کم اعالم کنیم. واقعاً رکوردی 

که این مجموعه به دســت آورد، در 
جهان کم نظیر اســت. آخرین بار هم 
که بــا مرحوم ابوالحســنی صحبت 
کردیم، نسخه سریالی این مجموعه 
را طراحــی کردیم که آن هم به مدت 
دو سال به ســفارش فیلیمو ساخته 
و پخش شــد و میزان اســتقبال هم 

رضایت بخش بود.
صداپیشــه »دیرین دیرین« در 
عیــن حال اظهار کرد: اگر ســاختار 
ســریالی ایــن مجموعــه ادامه پیدا 
می کرد، شاید می شد باز هم کار کرد. 
حتی انگیزه اش را هم داشتیم اما بعد 
از ۵۲ قســمت که به سفارش فیلیمو 
کار کردیم، راستش دیگر سفارشی به 
آن صورت نداشتیم. آقای ابوالحسنی 
هم که فوت کردند و این یک سال را 
فقط به حرمت خانواده ایشان پرچم 

را باال نگه داشتیم؛ وگرنه خیلی پیشتر 
تصمیم داشــتیم که کــم  کم »دیرین 
دیریــن« را جمع کنیم. ما واقعا دیگر 
توانش را نداشــتیم و به نظرم وقتش 

رســیده که به سراغ پروژه های دیگر 
با ایده های بهتری برویم.

به فکــر ایده هــای نوتر 
هستیم

این بازیگر و صداپیشه همچنین 
با بیان اینکه نمی شــد با هزینه های 
قبــل »دیرین دیریــن« را زنده نگه 
داشــت، در این زمینــه اظهار کرد: 
یکی از کارهای من صداپیشــگی در 
مجموعه »دیرین دیرین« است و در 
پروژه های دیگر هم صداپیشــگی 
می کنــم، تدریس انجام می دهم، در 
آموزشگاه مشــغول به کار هستم و 
کار بازیگــری هم مــی کنم اما آقای 
درخشــی خودشان را وقف »دیرین 
دیرین« کرده بودند. واقعا دیگر چقدر 
بنویسد و ایده بدهد؛ ضمن اینکه دیگر 
نمی شــود با همان هزینه های قبل و 

ایده های گذشــته »دیرین دیرین« را 
زنده نگــه داریم، بنابراین تصمیم به 
پایان گرفتیم.علیمردانی سپس تاکید 
کرد: آقای درخشــی خیلی برای این 

پروژه زحمت کشــیدند و واقعا اگر 
می خواستیم »دیرین دیرین« را ادامه 

بدهیم، سوژه های دیگرمان 
حیف می شد.  ما باید به 
فکر ایده های نوتر باشیم. 
آقای درخشی می تواند 
پــروژه های بهتــری را 

شــروع کند. هر کاری که می شد در 
این چند ســال برای »دیرین دیرین« 
انجام دادیم. به نظرم دیگر بس است.
در  علیمردانــی  محمدرضــا 
پایان دربــاره اینکه چرا به فکر آیتم 
خداحافظی »دیرین دیرین« نبودید؟ 
گفت: شخصا به این فکر نکرده بودم؛ 
البته آن زمانی که آقای ابوالحسنی در 
قید حیات بودند، صحبت کردیم که 
یــک خداحافظی و پایان بندی برای 
این انیمیشــن داشــته باشیم اما االن 
دیگــر به فکرمان نرســید و »دیرین 
دیریــن« خیلی ســاده دیگــر تمام 
شــد اما قطعا همکاری مــا با آقای 

درخشــی ادامه دارد و اگر 
خدا بخواهد بعد از کمی 

استراحت، پروژه های دیگری را با هم 
شــروع خواهیم کرد.علی درخشی، 
کارگردان انیمیشن دیرین دیرین ۱۸ 
مرداد ماه با انتشار متنی از خداحافظی 
اش با این پروژه در صفحه شخصی 
اش خبــر داد و بــه فاصله چندین 
ســاعت بعد از انتشــار ایــن متن، 
علیمردانی، صداپیشــه  محمدرضا 
این انیمیشــن نیز خداحافظی اش با 

دیرین  مجموعه 
دیریــن را اعالم 

کرد.

فرهنگ و هنر- باغ های کوچک 
سرسبز، باغچه های سبزیجات، رقص 
نور آفتاب در میان شاخه های درخت، 
پارچه شطرنجی قرمز رنگی که برای 
پیک نیــک روی چمن پهن شــده، 
میوه، ســبزیجات و صدای پرندگان 
همگی عناصر تشکیل دهنده یک روز 
بی نقص تابستانی هستند. هنرمندان 
بســیاری نیز برای خلــق تابلوهای 
نقاشی از این فضای لذت بخش الهام 

گرفته اند.
»میز صبحانه«

تابســتان های  از  یکــی  در 
دوست داشتنی که روزها با صبح های 
آرام و معتدل آغاز می شــد، خانواده 

»ســارجنت« آپارتمانی را در جنوب 
فرانسه اجاره کردند تا از این فرصت 
اســتفاده کنند. در همــان روزها بود 
که »جان سینگر ســارجنت« )۱۹۲۵ 
ـ۱۸۵۶( هنرمند آمریکایی خواهرش 
»ویولت« را نقاشی کرد. او تابلو نقاشی 
را خلق کرد که خواهرش را حین میوه 
پوست َکندن و مطالعه در میز صبحانه 

به تصویر می کشد.
»سارجنت« با الهام از هنرمندان 
امپرسیونیست فرانسوی بازی نور و 
سایه را در اثرش به تصویر کشید. در 
نتیجه ضربات قلموی سست، سبک او 
تداعی کننده نقاشی های »دگا« و »مانه« 
شدند. تابلو نقاشی »میز صبحانه« که 

مملو از ظروف سرامیکی، کریستالی 
و نقره هــای براق اســت، نگاه ها را 
مجذوب خود می کند و تصویر از یک 
آپارتمان فرانسوی اصیل را به نمایش 

می گذارد.
»رزها«

»پیدر سورین کرویر« )۱۹۰۹ ـ 
۱۸۵۱( نقاش دانمارکی اســت که در 
یکی از روزهای تابستانی کلبه ای را در 
»اســکاگن« دهکده ای واقع در شمال 
دانمــارک اجاره کــرد. او درنهایت 
تابلو نقاشــی خلق کرد که همسرش 
»ماری« را به همراه سگشــان در باغی 
مملو از بوته های رز سفید خلق کرد. 
درونمایه و نحوه به تصویر کشــیدن 

نور در تابلو نقاشــی »رزهــا« به آثار 
امپرسیونیست های فرانسوی همچون 

»کلود مونه« شباهت دارد.
»پشت میز قهوه«

فرقــی ندارد در کلبه تابســتانه 
باشیم یا قهوه خانه، نوشیدن یک فنجان 
قهوه آرامش بخش است. با اینکه تابلو 
نقاشی »پشــت میز قهوه« اثر »ادوارد 
وضعیت   )۱۹۴۴–۱۸۶۳( مونــک« 
روحی این هنرمند را نشــان می دهد، 
روان بودن رنگ در این نقاشــی گذر 
بی شــتاب زمان و آرامــش حاکم بر 

لحظه را می توان احساس کرد.
»طبیعت بی جان با میوه«

تابستان فصل وفور میوه ها است. 

بسیاری از هنرمندان میوه های تابستانی 
را به عنوان موضوع نقاشی های طبیعت 
بی جان انتخاب کرده اند. »امیلی پریر«  
)۱۹۳۰ـ  ۱۸۴۹( هنرمند آلمانی یکی 
از نقاشــانی بود که به طور تخصصی 
تابلوهای نقاشــی با موضوع طبیعت 
بی جان خلق می کــرد. او برای خلق 
تابلو نقاشی »طبیعت بی جان با میوه« 
با چنان ظرافتی از رنگ های سرزنده 
و انعکاس نور استفاده کرده است که 
مخاطب دوست دارد دستش را وارد 
نقاشی کند و یکی از میوه ها را بردارد.

»روزی برای جشن«
چــرا روز تابســتانی را با یک 
فنجان چای ســپری نکنیــم؟ »فنی 

هنرمنــد   )۱۹۴۰–۱۸۶۱( بریــت« 
سوئدی در تابلو نقاشی »روزی برای 
جشن« با دخترانش به مالقات تابستان 
رفته اســت. او در این نقاشی دختران 
جوانــش را در کنــار میز باصفایی به 
تصویر کشیده است که با برگ و گل 
تزئین شــده و بر روی آن فنجان های 

چای و پای میوه قرار دارد.
»تابستان در تپه ها«

گشتی در طبیعت گزینه مناسبی 
برای سپری کردن یک روز تابستانی 
است. تماشای تابلو نقاشی »تابستان 
در تپه ها« اثــر »ویلیام مریت چیس« 
)۱۸۴۹–۱۹۱۶( نقــاش آمریکایــی 

زبیایی طبیعت را یادآوری می کند.

محمدرضا علیمردانی در پی خداحافظی از »دیرین دیرین«:

دیگر بس است، هشت سال شد
محمدرضا علیمردانی، صداپیشه »دیرین دیرین« که در پی خداحافظی کارگردان، اعالم کرد که او هم

 با این مجموعه خداحافظی می کند، خطاب به عالقه مندان »دیرین دیرین« گفت: بگذارید این مجموعه خاطره بماند. 
دیگر بس است، هشت سال شد. ما باید به فکر ایده های نو باشیم.

فرهنــگ و هنر- ســینماهای 
کشــور از فاصله ۸ مرداد لغایت ۱۵ 
مــرداد، با جــذب ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ 
مخاطــب، موفق به فروش ۵ میلیارد 

تومانی شدند.
بــا آغاز مــاه محــرم، نمایش 
فیلم های کمدی، از شنبه ۸ مردادماه 
متوقف شــد و این فرصت ۸ روزه، 
زمان مغتنمی برای خودی نشان دادن 
آثاری بود که همواره اعتراض داشتند 
بیشــترین تعداد سالن به تصرف آثار 

کمدی درآمده است.
با این حال، فیلم های اجتماعی 
و کودک موفق شدند به اندازه نیمی از 
گیشه یک هفته معمول فروش کنند و 
رقم گیشــه را در مرز ۵ میلیارد تومان 

حفظ کند.
پرفروش ترین فیلــم ۸ روزی 
که آثــار کمدی به روی پرده نبودند، 
تی تی بود که ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومــان فروخت تا به تنهایی، نیمی از 
فروش کل گیشه را در انحصار خود 

ببیند.
علــف زار پــس از دوماه ونیم 
نمایــش، هم چنان مخاطــب دارد. 
فیلم کاظم دانشی موفق شد در این ۸ 
روز، رقمــی بالغ بر ۱ میلیارد و ۲۵۰ 
میلون تومان بفروشــد تــا به همراه 
تی تــی، ۶۵ درصــد از کل فــروش 
 گیشــه این مدت را در اختیار داشته 

باشند.
هنــاس هم در ایــن مدت، ۲۹ 
هزار بلیت فروخت تا گیشه ای ۶۰۰ 
میلیون تومانی را برای خود رقم بزند.
چهارمین فیلــم پرفروش این 
روزها، زاالوا اســت که ۹۷۰۰ بلیت 
فروخــت و ۳۲۰ میلیــون تومان به 

دست آورد.
بازیوو نیز توانســت خود را تا 
رده پنجم جدول باال کشــیده و طی 
این ۸ روز، گیشه ۲۹۰ میلیونی داشته 

باشد.
آمار فروش ۸ روزی که سینماها 
آثــار کمــدی نداشــتند، درحالی 

تامل آور اســت کــه ۶۵ درصد رقم 
کل گیشه توسط ۲ فیلم، و ۳۵ درصد 
دیگر توســط ۱۰ فیلم محقق شد که 
این مهم، یکی از نتایج فیلم ســوزی 
اســت که امید است در روزهای آتی 
و با انتخاب هایی هوشــمندانه،این 
روند اصالح و به نفع ســینمای ایران 

عمل کند.
از روز  )پنجشنبه( هفته گذشته، 
۲ فیلم جدید به روی پرده رفت. درام 

اجتماعی دوزیست در پیش فروش، 
۵۰ میلیون تومان فروخت تا نشــان 
دهــد می تواند به عنــوان یک فیلم 

پرمخاطب ظهور کند.
کــوزوو نیز در ایــن مدت، ۲ 
میلیون تومان در پیش فروش به دست 
آورد تا با توجــه به کمبود فیلم های 
کمدی بر روی پرده، امیدهای زیادی 
برای رســیدن به یک گیشــه طالیی 

داشته باشد.

فرهنگ و هنــر- اچ بی او یک 
کمدی دربــاره فیلم های ابرقهرمانی 

به کارگردانی سم مندس می سازد.
اچ بی او دســتور ســاخت یک 
ســریال کمدی درباره ساخت یک 

فیلم ابرقهرمانی داده است. 
پایلوت این سریال که نیم ساعته 
خواهد بود با عنوان »فرنچایز« ساخته 
می شــود و درباره گروهی است که 
امیدوارانــه در داخل فضایی مملو از 
ناکارآمدی و در عین حال شــاد برای 
ســاخت یک فیلــم ابرقهرمانانه گیر 

افتاده اند. 
خالصــه اگر آنهــا بتوانند این 
کار را به انجام برســانند ســوالی که 
با آن روبرو می شــوند این است که 
آیا ســاخت این فیلم ها طلوعی برای 
هالیــوود اســت یا اینکه ســینما به 
جایگاه آخرش رسیده است؟ آیا یک 
کارخانه رویاســازی در کار است یا 
یک کارخانه ساخت مواد شیمیایی؟

بــه گفتــه یکی از افــراد مطلع 
پروژه، ایده اصلی ساخت این برنامه 
را ســم مندس مطرح کــرده و خود 
او برای کارگردانی قســمت پایلوت 

انتخاب شده است. 
داســتان این پایلوت توســط 
جان براون، کیت آکوشــی و آرماندو 
ایانوچی نوشته شده و مندس عالوه 
بر کارگردانی با کمپانی »نیل استریت 
پروداکشنز« خودش از تهیه کنندگان 

اجرایی هم خواهد بود.
مخاطبــان  بــرای  ایانوچــی 
آمریکایی برای خلــق »ویپ« برای 
اچ بــی او به عنوان یک طنز سیاســی 

کامال شناخته شده است. 
این ســریال اقتباسی از سیتکام 
کمدی بریتانیایی درباره معاون رئیس 
جمهــوری و گرفتاری هایش بود و 

جوایز متعددی دریافت کرد.
کارگردانــی این پایلوت، اولین 
تجربه ســم مندس بــرای تلویزیون 

خواهــد بــود؛ البته او در گذشــته 
تهیه کننــده اجرایی چندیــن برنامه 

تلویزیونی بوده است.
ســم منــدس بریتانیایی جایزه 
اســکار بهترین کارگــردان را برای 
»زیبایــی آمریکایــی« دریافت کرده 
و ســال ۲۰۱۹ برای فیلــم  »۱۹۱۷« 
بار دیگر نامزد اســکار کارگردانی و 
بهتریــن فیلم شــد و فیلم در نهایت 

۳ جایــزه فیلمبــرداری، تدویــن 
 و جلوه هــای ویــژه را دریافــت 

کرد. 
»اســپکتر« و »اســکای فال« از 
مجموعــه فیلم های »جیمــز باند« 
نیز توســط وی کارگردانی شــده و 
»جاده ای به سوی تباهی«، »جارهد« 
و »جاده انقالبــی« از دیگر فیلم های 

وی است.

سینماها بدون فیلم کمدی چقدر فروختند؟

سم مندس برای اولین بار برای تلویزیون کارگردانی می کند

نقاشی هایی برای یک روز تابستانی دنج

واقعا اگر می خواســتیم »دیرین دیرین« را ادامه بدهیم، سوژه های دیگرمان حیف می شد.  ما 
باید به فکر ایده های نوتر باشیم. آقای درخشی می تواند پروژه های بهتری را شروع کند. هر 
کاری که می شد در این چند سال برای »دیرین دیرین« انجام دادیم. به نظرم دیگر بس است.
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قابل توجه مالکین و بهره برداران محترم بازار پردیس1
بدینوســله به آگاهی میرساند؛ جلسه مجمع عمومی عادی بازار پردیس 1 نوبت 
دوم رأس ســاعت 13:30 روز سه شنبه مورخه 1401/03/17 در سالن اجتماعات 

هتل ارم تشکیل میگردد لطفاُ شخصاَ در جلسه حضوربهم  رسانید.
دستور جلسه:

1-  بررسی و تصویب صورتها و ترازنامه مالی بازار و گزارش هیأت مدیره
2- ارائه گزارش بازرس هیأت مدیره 

3- انتخاب اعضاء هیأت مدیره بازار برای مدت دو سال
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت 1سال 

5- اتخاذ تصمیم در مورد میزان شارژ و اندوخته بازار جهت هزینه های عمرانی 
و غیره 

شرایط شرکت در جلسه مجمع :
1- کلیه مالکین و بهره بردارانی  که دارای مجوز فعالیت اقتصادی معتبر هستند 

)فاقد بدهی حق شارژ و سهم مالکانه باشند( دارای حق رأی می باشند.
2- هر غرفه دارای دو رأی می باشد )مالک و بهره بردار( و هر یک در صورت عدم 

حضور می تواند به فرد دیگری وکالت دهد.
3- هر نفر فقط میتواند وکالت یک نفر دیگر را داشته باشد.

4- افراد متقاضی عضویت درهیات  مدیره می بایســت حداقل 48 ســاعت قبل از 
تشــکیل مجمع کاندیداتوری خود را به دفتر بازار کتبــاٌ اعالم نمایند و حضور 

کاندیداها برای رأی گیری در جلسه الزامی است.

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
بازار پردیس1

نوبت دوم

هیأت مدیره بازار پردیس 1


