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شب آرشیتکت وارتان 
در خانه گفتمان شهر و معماری

تئاتر

خانــه گفتمــان شــهر و معمــاری طی ســاعات 
ــب 12 آذر 1395 -  ــه ش ــا 19:30 جمع 16:30 ت
2 دســامبر 2016 میزبــان بزرگداشــت یکصــد 
ــیان  ــان هوانس ــد وارت ــالگرد تول ــتمین س و بیس

ــود. خواهــد ب
ــی از  ــاری بنای ــهر و معم ــان ش ــه گفتم خان
معمــاری وارتــان هوانســیان معمــار پــرآوازهء 
ــداری و مرمــت  ــا خری ــرن اســت کــه ب ابتــدای ق
توســط شــرکت عمــران و بهســازی شــهری 
بــا مشــارکت 12  - وزارت راه و شهرســازی و 
موسســه، تشــکل، و ســازمان مــردم نهــاد بســتری 
ــای فرهنگــی در حــوزه شــهر و  ــرای رویداده را ب

ــت. ــوده اس ــم نم ــاری فراه معم
ایــن خانــه طــی دو ســال اخیــر میزبــان 
»شــب  اســت؛  بــوده  متنوعــی  رویدادهــای 
ایــن  رویــداد  نخســتین  وارتــان«  آرشــیتکت 
خانــه اســت کــه بــا همــت و مشــارکت پیوســتهء 
ــه،  ــن خان ــس ای ــه موس ــای دوازده گان ــکل ه تش
بــا حمایــت تشــکل هــای همــراه، و بــا حمایــت و 
همراهــی وزارت راه و شهرســازی برنامــه ریــزی و 

ــت. ــده اس ــد ش تمهی
ــگاهی  ــه نمایش ــن آنک ــه ضم ــن برنام در ای
ــرض  ــیان در مع ــان هوانس ــاری وارت ــار معم از آث
ــاری  ــاب معم ــود، کت ــد ب ــوم خواه ــد عم بازدی
وارتــان هوانســیان و تمبــر یادبــود آرشــیتکت 

ــود. ــی  ش ــه م ــروش عرض ــت ف ــان جه وارت
ناصرنصیــر  حمیدرضــا  ســخن  همچنیــن 
ــهر و  ــرای ش ــان ب ــه ای از وارت ــوع »خان ــا موض ب
ــان«  ــیتکت وارت ــم »آرش ــش فیل ــاری«، نمای معم
ســاختهء خســرو ســاالریان، ســخنرانی بیــژن 
شــافعی بــا موضــوع »مدرنیــزم وارتــان«، و اجــرای 
ــه  ــن برنام ــزاء ای ــر اج ــیقی از دیگ ــدهء موس زن

ــود. ــد ب خواه

فرهنگ و هنر

و  طراحــی  بــه  یالتــا«  »بــازی  نمایــش 
در  مــاه  دی   5 از  هفتــوان  لــوون  کارگردانــی 

مــی رود. صحنــه  روی  بــاران  تماشــاخانه 
ــه  ــی، تهی ــگ جان ــرت بی ــه آلب ــر گفت ــا ب بن
ــوان  ــوون هفت ــا« ،ل ــازی یالت ــش »ب ــده نمای کنن
بازیگــر و کارگــردان تئاتــر کــه بــا بــازی در فیلــم 
ســینمایی »پرویــز« بــرای مخاطبــان ایرانــی 
شــناخته شــد اســت بــه زودی ایــن نمایــش 
روی  بــاران  تماشــاخانه  در  دوم  بــار  بــرای  را 
ــرد. وی همچنیــن  از همــکاری  صحنــه خواهــد ب
ــن  ــی در ای ــد رهبان ــی و وحی ــنک گرام ــا روش ب

ــر داد. ــش خب نمای
روشــنک گرامــی کــه بــا بــازی در فیلــم 
ــه  ــد ب ــی ش ــادف« معرف ــده تص ــینمایی »قاع س
زودی در نمایــش »بــازی یالتــا« کــه پیشــتر 
ــا  ــود ب ــده ب ــرا ش ــش معاصــر« اج ــالن »کن در س
وحیــد رهبانــی همبــازی خواهــد شــد. ایــن نقــش 
در اجــرای پیشــین بــر عهــده شــادی کــرم رودی 

ــود. ب

لوون هفتوان بار دیگر 
»بازی یالتا« را با  تغییر یک 

بازیگر اجرا می کند

ــازی یالتــا« نوشــته برایــان فریــل  نمایــش »ب
توســط  ایرلنــدی  شــده  شــناخته  نویســنده 
ــه  ــا ک ــم کادان ــی مقی ــوان بازیگــر ایران ــوون هفت ل
ــت  ــه فعالی ــادا ب ــیه و کان ــال های دور در روس س
ــاران از 5  ــاخانه ب ــود در تماش ــغول ب ــری مش تئات

ــت. ــد رف ــه خواه ــاه روی صحن دی م
مانــی منــادی زاده از دیگــر بازیگــران ایــن اثــر 
ــش  ــن  نمای ــاس ای نمایشــی اســت ،و طراحــی لب

بــر عهــده مقــدی شــامیریان اســت.
مهرنــوش حســینی نیــز دســتیارکارگردان 
نمایــش بــازی یالتــا مــی باشــد. مانــی منــادی زاده 
موســیقی، آبــس خلقــی طــراح نــور، ســارا حدادی 
ــی  ــل اجرای ــر عوام ــی از دیگ ــط عموم ــر رواب مدی

ایــن اثرنــد.
و  طراحــی  بــه  یالتــا«  »بــازی  نمایــش 
در  مــاه  دی  از5  هفتــوان  لــوون  کارگردانــی 
تماشــاخانه بــاران واقــع در خیابــان انقــاب، 
ــد  ــه خواه ــی روی صحن ــطین جنوب ــان فلس خیاب

رفــت.

نمایشگاه عکس

عکــس آنایــن- آغــاز بــه کار نمایشــگاه 
عکــس هــای مجموعــه »آرامســتان« آرمــان 
ــا نمایــش  تعــداد 15 عکــس رنگــی  اســتپانیان ب
ــد  ــه پیــش کلی ــاد 30×۴0 ســانتی متر هفت در ابع
خــورد  کــه  در قــاب نخســت ایــن  نمایشــگاه بــه 
ــدس”  ــه “هان ــه در   فصلنام ــی ک ــی از متن بخش
ــار  ــات( انتش ــر و ادبی ــگ هن ــان _جن ــی زب )ارمن
ــن  ــن مت ــت.در ای ــه اس ــاص یافت ــه  اختص یافت
ــت  ــای ثب ــزه ه ــورد انگی ــتپانیان در م ــان آس آرم
ایــن مجموعــه مــی گویــد:  روزی ســر مــزار 
پــدرم در قبرســتان ارامنــه، عکس هایــی کــه روی 
ــا  ــرد. ب ــب ک ــم راجل ــد توجه ــا بودن ســنگ قبره
خــودم فکــر کــردم، موقعــی کــه ایــن افــراد بــرای 
ــدند،  ــاده می ش ــی آم ــکاس باش ــش ع ــن پی رفت
بــه چــه فکــر می کردنــد؟ بــا چــه شــور و 
ــی  ــای خــود را پوشــیده اند؟  زمان شــوقی لباس ه
ــره  ــه آن خی ــی ب ــن عکاس ــروی دوربی ــه روب ک
شــده اند، آیــا فکــرش را می کردنــد کــه روزی 
همــان عکــس بــر ســنگ قبرشــان نقــش خواهــد 

ــت؟ بس
ــه  ــا همیــن  ایــن افــکار آرمــان شــروع ب  و ب
عکاســی از ســنگ قبرهــا می کنــد. بــه تــک تــک 
ــته گل  ــک دس ــل  ی ــده مث ــای زن ــا المان ه آن ه
یــا یــک ســاعت جیبــی، یــک تکــه از قاب بافــی 

ظریــف، یــک عکــس دیگــر اضافــه می کنــد تــا بــه 
آن هــا معنــا و مفهومــی متفــاوت بخشــد و بدیــن 
 ترتیــب مخاطــب را بیش تــر بــه فکــر وا دارد.

ــر و تفســیر خــود  ــی اســتپانیان تعبی ــه عبارت    ب
ــن  ــد. ای ــه آن می افزای ــر ب ــنگ قب را از عکــس س
ــاب  ــی آفت ــور طبیع ــتفاده از ن ــا اس ــا ب عکس ه
ــط  ــر فق ــده اند و از فیلت ــی ش ــید( عکاس )خورش
ــتفاده  ــد اس ــایه های تن ــردن س ــم ک ــت مای جه

شــده اســت.
ــس   ــرادی عک ــگاه انف ــن نمایش ــایش ای گش
بــا  آذرمــاه   12 جمعــه  روز     16 ســاعت  در 
عاقمنــدان  و  هنرمنــدان  از  جمعــی  حضــور 
ــت. ــورت گرف ــد ص ــری افرن ــی در گال ــه عکاس  ب
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه تــا روز جمعــه 26 
 آذرمــاه 95 از ســاعت 16 تــا 20 ادامــه دارد.

گالری روزهای شنبه تعطیل است.

»آرامستان«
 نمایشگاه عکس های آرمان استپانیان  

 در گالری افرند 

ســه شــنبه، دوم آذر مــاه، هیئتــی متشــکل از 
رؤســای مجمــع نماینــدگان، شــورای خلیفــه گــری 
و هیئــت مذهبــی ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران 
ــوای  ــین پیش ــقف و جانش ــب اس ــری نای ــه رهب ب
ــران ســیپان  مذهبــی ارامنــه اصفهــان و جنــوب ای
ــود  ــمت خ ــه س ــی ب ــه تازگ ــه ب ــجیان، ک ـِ ـِچ ک
ــهردار کل  ــا ش ــنایی ب ــت آش ــده، جه ــوب ش منس
اصفهــان دکتــر جمالــی نــژاد دیــدار و گفتگــو 

ــد. کردن
ــه ی  ــر ادام ــن ب ــه، طرفی ــن جلس ــی ای در ط
همــکاری هــای موجــود میــان شــهرداری و خلیفــه 
گــری ارامنــه در زمینــه هــای شهرســازی، ارتقــای 
ــا، رشــد  ــی نشــین جلف ــه ارمن ــی محل ســطح کیف
صنعــت گردشــگری در منطقــه جلفــا و دیگــر 
زمینــه هــای فعالیــت شــهرداری تأکیــد شــد. 
ــای  ــه ه ــی برنام ــی اجمال ــا معرف ــهردار کل ب ش
ــان اینکــه همزیســتی  ــا بی شــهرداری اصفهــان و ب
ــوام  ــب و اق ــه مذاه ــروان هم ــز پی ــالمت آمی مس
ــا  ــی و ب ــهری تاریخ ــه ش ــان، ک ــاکن در اصفه س
ــی  ــال زدن ــد، مث ــی باش ــاله م ــت چندهزارس قدم
ــترش  ــرای گس ــد را ب ــن واح ــی ای ــت، آمادگ اس
بیــش از پیــش همــکاری هــا بــا کشــور ارمنســتان 

ــان  ــده ی اصفه ــر خوان ــه خواه ــروان، ک ــهر ای و ش
ــت. ــام داش ــد، اع ــی باش م

دکتــر جمالــی نــژاد حفــظ صلــح و آرامــش در 
کشــور ایــران بــه عنــوان جزیــره ی امــن در منطقــه 
ــاری همــه ی شــهروندان  را حاصــل تعامــل و همی

ایــران دانســت.
روحانی ارشــد ســیپان کـِچــِـجیان بــا قدردانی 
از فعالیــت هــای ثمربخــش شــهرداری بــرای حفــظ 
زیبایــی و ارتقــاء همــه جانبــه شــهر اصفهــان، 
اطمینــان داد کــه خلیفــه گــری و  جامعــه ی 
ارامنــه در راه تحقــق برنامــه هــای شــهرداری آنچــه 

دیدار معارفه نایب اسقف
 وجانشین پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب 

ایران با شهردار کل و امام جمعه اصفهان

جلفای اصفهان

ــد کــرد. ــغ نخواهن ــد دری ــوان دارن در ت
ــا  ــری ب ــه گ ــت خلیف ــان روز، هیئ ــح هم صب
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــژاد  ــی ن ــت اهلل ســید یوســف طباطبای ــان آی اصفه
نیــز دیــدار داشــت، کــه در طــی آن بــر اســتحکام 
روابــط میــان پیــروان ادیــان توحیــدی تأکیــد شــد 
ــر  ــران را از دیگ ــه ای ــه آنچ ــد ک ــح گردی و تصری
ــه  ــی ســازد توجــه ب ــز م ــان متمای کشــورهای جه
حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی و قومــی و دیــد 
ــه همــه ی  یکســان مســئولین حکومتــی نســبت ب

ــت. ــی اس ــع ایران ــار و جوام اقش


