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بانوى نقاش از امريكا به
ایرانبازگشت

از پنجره هاى روز تا شب در نقاشى هاى پرى يوش گنجى
پرى يوش گنجى استاد دانشگاه و نقاش صاحب سبك متولد  ،١٣٢٤در خانوادهای مهاجر در تبریز متولد شد .پدرش استاد طراحی و چاپ پارچه بود .او اصول پایه نقاشی را در هنرستان هنرهای زیبای دختران “بهزاد” آموخت؛ او برای
ادامه آموزش به انگلستان سفر کرد و تحصیالت عالی را در رشته طراحی پارچه در دانشکده هنرهای همر اسمیت لندن ادامه داد.پرییوش گنجی در آلمان ،در دانشکده هنرهای زیبای پاریس و در ژاپن نقاشیهای سومیه را نيز تجربه
كرده است؛ او در انگلیس با همسرش “مسعود خیام “ آشنا و ازدواج كرد؛ بعدها به آمريكا مهاجرت كرد و درست در بحبوحه جنگ تحميلى به ايران بازگشت؛او دو فرزند دارد كه هر دو موزيسين هستند؛نمایشگاه “یک دهه نقاشیهای
ییوش گنجی در گالری آریانا كه از ۸خرداد آغاز شده تا اول مرداد به نمايش است؛ گالری آریانا در الهیه ،انتهای خیابان مریم شرقی ،ابتدای خیابان فرشته ،پالک ۹قرار دارد.
پر 

پایان تعطیالت سینما و تئاتر؛

در حالی که هفتهی گذشته سالنهای سینما و تئاتر به مناسبت
شهادت امام علی (ع) و شبهای قدر بیشتر در حالت تعطیلی
بهسر میبردند ،از روز گذشته برخی گیشههای این سالنها کار
خود را دوباره از سرگرفتند .به گزارش ایسنا،فیلم های «گینس»
محسن تنابنده« ،از رئیسجمهور پاداش نگیرید» کمال تبریزی
و «عصر یخبندان» مصطفی کیایی که از ابتدای این ماه اکران
خود را شروع کرده بودند ،از 18تیرماه ،دوباره روی پرده رفتند تا
در کنار «نهنگ عنبر» سامان مقدم در فروش به رقابت بپردازند.
عالوه براین ،فیلمهای «یاسین»« ،آتیش بازی»«،قصهها»« ،در
دنیای تو ساعت چند است؟»« ،ایران برگر»« ،رخ دیوانه» و  ...از
دیگر فیلمهایی هستند که پیش از ایام سوگواری در حال اکران
بودند و نمایش آنها در چند سینمای محدود ادامه دارد.البته
به زودی فیلم «مزار شریف» به کارگردانی حسن برزیده که در
جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد ،به زودی
در سرگروه سینمایی استقالل جایگزین فیلم «عصر یخبندان»
میشود .همچنین فیلم «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا
درویش همزمان با عید سعید فطر به سرگروهی سینما آزادی
اکران خود را آغاز میکند.
شروع دوباره اجراهای تئاتر
به جز سینما ،در تئاتر هم سالنها پس از چند روز تعطیلی اجراهای
خود را از روز گذشته شروع کردهاند و برخی نیز از  19تیرماه تئاتر

گزارش

موج سوم اکران
فعالیت خود را از سرمیگیرند و میزبان عالقهمندان به تئاتر خواهند
بود.به این ترتیب اجرای نمایش در تماشاخانههای باران و ایرانشهر و
سالن تئاتر فرهنگسرای نیاوران که به مناسبت ایام سوگواری تعطیل
بودند ،از روز ،جمعه -نوزدهم تیرماه -دوباره شروع میشود.
نمایش زبان اصلی
نمایش «زبان اصلی» به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی که
هفتهی پایانی اجرای خود را سپری میکند ،از امروز تا  26تیرماه هر روز
ساعت  17در «تئاتر باران» روی صحنه است.این تماشاخانه پس از نمایش
«زبان اصلی» در نوبت بعدی اجرا ،از ساعت  19:30میزبان تئاتر « تونل»
به کارگردانی سیامک احصایی و نویسندگی فارس باقری است .اجرای
این نمایش که فاطمه معتمدآریا ،شبنم مقدمی و روحاهلل حق گوی لسان
در آن بازی میکنند ،تا  26تیرماه ادامه خواهد داشت.همچنین نمایش
«هیچکس نبود بیدارمان کند» که در تماشاخانه باران روی صحنه است،
مانند دیگر نمایشهای این مجموعه تا  26تیرماه به اجرای خود ادامه
خواهد داد .پیام دهکردی کارگردانی و محمدامیر یاراحمدی نویسندگی
این نمایش را بر عهده دارند .از بازیگران این نمایش هم میتوان به فریبا
متخصص ،الهام پاوه نژاد ،رضا موالیی ،پیام دهکردی اشاره کرد.
«چشم دربرابر چشم»
نمایش «چشم در برابر چشم» به کارگردانی نازنین سهامیزاده و
نویسندگی سیاوش حیدری ،از دیگر نمایشهایی بود که با رسیدن
ایام سوگواری اجرای خود را متوقف کرد و از امروز  19تیرماه دوباره به

صحنه میرود«.چشم در برابر چشم» با محوریت زندگی آمنه بهرام 
ی
(قربانی اسیدپاشی) است که از روز سوم تیرماه در سالن گوشهی
فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته و از امشب ساعت  21در همان
سالن اجرا میشود.همچنین تماشاخانهی ایرانشهر ،پس از چند روز
تعطیلی از جمعه19،تیرماه دوباره میزبان مخاطبان خود است.
ستوانآینیشمور
در این تماشاخانه نمایش «ستوان اینیشمور» به کارگردانی حسن
معجونی با دو اجرا در ساعتهای  19و  21در سالن استاد ناظرزاده
کرمانی« ،عشق سالهای وبا» به کارگردانی فرزاد امینی در ساعت
 17:30و «اولئانا» به کارگردانی علیاکبر علیزاد در ساعت  21در سالن
استاد سمندریان اجراهای خود را از سر خواهند گرفت.نمایش «اسم»
به کارگردانی لیلی رشیدی هم از روز دوشنبه  22تیرماه ساعت 23
در سالن استاد فرهاد ناظر زاده کرمانی روی صحنه خواهد رفت.در این
میان نمایش «فهرست» رضا ثروتی که از نیمهی خردادماه در «تاالر
حافظ» در دو نوبت  17:30و  21روی صحنه بوده است ،مدت زمان
اجرای خود را تمدید کرده و تا پایان تیرماه همچنان اجرا میشود.
روزهای پایانی تیرماه با شروع سه نمایش جدید در مجموعهی تئاتر
شهر و تاالر وحدت همراه است.
دیگر کارهای نمایشی...
نمایش «فصل شکار بادبادکها» به نویسندگی و کارگردانی جالل
تهرانی و با بازی بهنوش طباطبایی ،از بیستودوم تا سیویکم تیرماه،

در سالن اصلی مجموعهی تئاترشهر هرشب ساعت  20:45روی صحنه
خواهد رفت.در سالن چهارسو تئاترشهر نیز نمایش «شنیدن» به
نویسندگی و کارگردانی امیر رضا کوهستانی از  24تیرماه به صحنه
میرود.همچنین تاالر وحدت که این روزها میزبان اجراهای پایانی
نمایش «عاشقانه های ناآرام» است ،از روز  29تیرماه نمایش «هامون

بازها» را به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان روی صحنه دارد.
این نمایش تا تاریخ  29مرداد ماه هر روز ساعت  18:30اجرا میشود.
علی عمرانی ،مهتاب نصیرپور ،اشکان خطیبی ،هومن برقنورد ،مهدی
ساکی ،سها سناجو و پرستو رحمانیان از بازیگرانی هستند که در این
نمایش حضور دارند.

بزرگترین ضیافت افطاری در كیش

هزاران نفر از ساکنان و گردشگران روزه دار
در ماه خدا در بزرگ ترین سفره افطار کشور
در جزیره کیش پذیرایی شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و

توسعه کیش ،این مراسم معنوی با حضور مدیران
ارشد و محلی جزیره کیش برگزار شد.
بنابر این گزارش ،دکتر مونسان مدیر عامل
سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص برپایی این

سفره افطار گفت «:در این ماه مبارک ما سعی
کردیم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
سفره ساده افطاری در عرصه شهر داشته باشیم.
این سفره و پذیرایی می تواند تبلیغ خوبی برای

گردشگران خارجی در کیش باشد تا با سنت های
اسالمی آشنا شوند».
وی ضمن دعای خیر برای ساکنان جزیره گفت«:
از ته دل آرزو می کنم تا در این مقطع سخت

موجبات عزت و پیروزی مملکت و مردم عزیزمان
فراهم شود ».گفتنی این مراسم به همت سازمان
منطقه آزاد کیش در دومین سال پیاپی در جزیره
کیش برگزار شد.

