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دوشنبه ۱۵ دي ۱۳۹۳ پيوندهاجستجوآرشيوتماس با مادرباره ماصفحه نخست

فرهنگیتئاترتلويزيونسينمای جهانسينمای ايران

Englishگالري عكسهنریچند رسانه ایموسيقی

پربيننده ترين خبرهاآخرين خبرها

 «گورداله» در راه اکران عمومي

 «بازگشت طوالني» به جشنواره نرسيد

 چشم طمع تلويزيون به جيب خالي سينما!

 آنا نعمتي و اولين پالن «آل»

 با تغيير مديريت در صدا و سيما کسي پاسخگو نيست

 از نقد سازنده استقبال مي کنيم

 فيلم هاي متفاوتي به فجر 33 مي  آيند

 دعوت از «امروز» برای حضور در جشنواره روتردام

 دزدان با چراغ يا قرارداد ترکمانچاي سينماي ايران!

 فراز و نشيب هاي يک بنياد تاثيرگذار

 آغاز پيش توليد پروژه سينمايي سهراب سپهري

 چکامه چمن ماه: سينما را به تلويزيون ترجيح مي دهم

 اکران «جينگو» از 11 دي

 چرا «استراحت مطلق» به جشنواره نرسيد؟

 پايان فيلمبرداري «تگرگ و آفتاب»

 الهام چرخنده: افرادي از بدنه انقالب فقط فيلم «بفروش»
مي سازند

 زندگي مهدوي کني روي پرده

 ابوالفضل جليلي: اميدوارم آزادي عمل و بيان بيشتري به
هنرمندان داده شود

 ستايش ورايتي از «چند متر مکعب عشق»

 ده نمکي: هنر فقط ادا و اطوارهاي روشنفکري نيست

 محمدرضا غفاري در «سايلنت»

 سينماهاي جشنواره فجر تجهيز مي شوند

 برگزاري 18 هفته فيلم مقاومت در جهان

 ماراتن بسيار سختی ميان فيلم ها برای رسيدن به ليست
نهايی بود

 سهم سينمای دفاع مقدس در فجر 33

 گلشيفته فراهانی:من و همسرم بعد از دوسال زندگی در
فرانسه جدا شديم

 دعوت شورايعالی تهيه کنندگان از کميسيون فرهنگی مجلس
برای مناظره

 روايت ويشکا آسايش از نقش دانشجويی دهه شصتی در
«نهنگ عنبر»

 شانس حضور «تابو» در بخش خارج از مسابقه جشنواره
فيلم فجر

 کارگردانی عاشق قطار "خداحافظی طوالنی"

 صلح ميرزايی:در تمام دنيا شهرداری ها در ساخت فيلم
شهری کمک های زيادی می کنند

 انجام آخرين مراحل آمادگی «روباه» برای حضور در
جشنواره فيلم فجر

برگزيدگان پنجمين دوره مسابقات و
نمايشگاه مردمی «تجسم بصيرت» معرفی

شدند
بانی فيلم آنالين:پنجمين دوره مسابقات و نمايشگاه مردمی

«تجسم بصيرت» در دو بخش هنرهای تجسمی و سينمايی شامل
رشته های عکس٬ فتوکالژ٬ گرافيک٬ نقاشی٬ کاريکاتور٬ فيلم

کوتاه٬ پويانمايی و ويدئوکليپ شب گذشته 9 دی 1393
برگزيدگان خود را معرفی کرد.

BN1A6950.JPG در حال نمایش

در و  ميالد  برج  بين المللی  همایش های  مرکز  در  مسابقه  این  برگزیدگان  معرفی  مراسم 

سالن سعدی برگزار شد و بر اساس اعالم محمد مهدی تدین موغاری دبير این مسابقه٬

از ميان 1486 اثر ارسالی به این رویداد147 ٬ اثر به بخش داوری نهایی راه یافت و در پایان

مختلف های  رشته  در  برگزیدگان  برگزیده شدند.این  مختلف  رشته های  در  9 هنرمند  نيز 

معرفی و با حضور مسئوالن فرهنگی و هنری تقدیر شدند.

بهار رضایی٬  مجتبی  پاکدل٬  محبوبه  پور٬  حميدی  پيمان  رمضانی٬  الدین  جمال  خرم٬  آذر 

های بخش  9 برگزیده  کرمی٬  کيارش  و  صفری  محمدحسين  محمودی٬  آرش  شقایق٬ 

مختلف این مسابقه و نمایشگاه بودند.

مراسم٬ ضمن این  اصلی  9 دی سخنران  حماسه  رئيس ستاد  نائينی  محمد  علی  دکتر 

تبيين ابعاد بصيرت و اهميت توجه به حماسه 9 دی٬ از برگزارکنندگان مراسم و هنرمندان

نمایشگاه قدردانی کرده و افزود٬ اميدواریم که این شرکت کننده در این دوره مسابقات و 

مسابقات٬ هرساله با شکوه تر و با گستردگی بيشتری برگزار گردد.

های مهارت  و  دانش  توسعه  و  مطالعات  دفتر  کل  مدیر  حسينی٬  هللا  روح  سيد  دکتر 

این مراسم ارشاد سخنران بعدی  سينمایی و سمعی و بصری سازمان سينمایی وزارت 

هنری در اهميت آثار  به تبيين  آثار تاثيرگذار٬  هنرمندان در خلق  به نقش  با اشاره  بود که 

ارتقاء سطح آگاهی جامعه اشاره کرد.

در بخش از مراسم معرفی برگزیدگان پنجمين دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی «تجسم

صدای نيما نورمحمدی رونمایی و اجرا شد. بصيرت» از قطعه موسيقی «سفيران نور» با 

«تجسم نمایشگاه مردمی  و  دوره مسابقات  پنجمين  به سفارش دبيرخانه  قطعه که  این 

خوانندگی آن را نيما نورمحمدی انجام داده بصيرت» ساخته شده و آهنگسازی٬ تنظيم و 

است.

دوره این  اصلی  بخش  به  یافته  راه  آثار  از  نمایشگاهی  مراسم  ازاین    دیگری  بخش  در 

تهران ميالد  برج  هنر  رواق  درگالری  وفتوگرافيک  عکس  آثار  شامل50 قطعه  ازمسابقات 

مهدی سالک گشایش روح هللا حسينی و حجت االسالم و المسلمين  توسط دکتر سيد 

جهت آثارشان  که    مسابقه  این  در  کننده  هنرمنداِن شرکت  از  100 تن  از  تقدیر  یافت. 

و فرهنگ  اداره  گل نرگس  نگارخانه  تهران٬  ميالد  برج  هنر  های رواق  نگارخانه  در  نمایش 

ارشاد شهرستان تهران و نمایشگاه 9 دی واقع در پارک دانشجو به نمایش در آمده است٬

از دیگر برنامه های این مراسم بود.

پنجمين دوره مسابقات و نمایشگاه «تجسم بصيرت» با موضوع اقتصاد و فرهنگ٬ هویت و

زندگی ایرانی و به نفس ملی و سبک  و  اخالق٬ نشاط و اعتماد  وحدت ملی٬ اعتقادات 

اسالمی برگزار شد.

اکنون در نگارخانه های رواق هنر برج ميالد نمایشگاهی از  آثار هنرمندان این رویداد هم 

تهران٬ نگارخانه گل نرگس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان تهران و نمایشگاه 9 دی واقع

در پارک دانشجو مقابل ساختمان تئاتر شهر و مناطق 11 ٬22 ٬2 شهرداری تهران برپاست.
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جشنواره فيلم فجر

 جشنواره فيلم های ايرانی دهه فجر در صربستان برگزار
می شود

 نقد و بررسی «چند متر مکعب عشق» در فرهنگسرای
انديشه

 رضاداد:شايد اين افراد نام های فيلم سازان مطرح سينما را
نمی شناسند!

 مسعود نجفی دبير سومين جشنواره فيلم های صنعتی شد

نام:

پست الکترونيک:

آدرس وبسایت:

دیدگاه شما:

کد امنيتی:

ارسال دیدگاه  

                 این خبر را به اشتراک بگذارید:  

كليه حقوق مادی و معنوی٬ متعلق به «سایت خبری تحليلی بانی فيلم» است و هرگونه بهره برداری از مطالب و تصاویر آن با ذكر منبع٬ آزاد است. 

مجری: پيام رسان هزاره آریا
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