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بسمه تعالی

در پیک کرونا

برگزاری برلیناله در برلین
و
به مناسبت ۲۰۰امین سالگرد تولد مردی که تروآ را کشف کرد
بازدید از موزه هنرهای کاربردی کلن؛ سفر در طول قرنها

برگزاری برلیناله در برلین
منبع :شبکه رادیو و تلویزیون برلین -براندبنورگ
علیرغم افزایش شدددددی د تعدداد مبلادی ان بده رروندا در آلمدان و ادددایر نجدان دان،
شنواره برلیناله در ماه فوریه برگزار خواهد شد.
آنطور ره مسدوونن ا رایی شدنواره فیلم برلیناله به تایگی اعام رردهاند؛ چشدنواره
فیلم برلین در ماه فوریه با حضدور ادینماگران و عاقمندان به حویه ادینما برگزار
خواهد شدددد .این در حالی ااددده ره تعداد مبلایان به ررونا بران چندمین بار در
آلمان افزایش یافله ااه.
البله در بیانیهان ره تواددم مسددوونن شددنواره منلشددر شددده؛ بر ح اددامه
می مانان تارید شدده ااده .در بخشدی ای این بیانیه آمده ااده«:اولویه همه ما ح
امنیه و اامه اینماگران ،تماشاگران و راررنان این فسلیوال ااه».
دلرای به
براادا دادلورالعم هان دید دوله ائلافی آلمان ،در ادراادر رشدور ،دا د
برندامدههدا و رودی دادهدان فرهنگی و ت ریحی بدادی د فجم بران افراد وارسددد ینده شدددده
امکانپذیر باشدد .با این حال ،برگزاررنندگان هر رویدادن میتوانند تصدمیم بگیرند
رده آیدا افراد بران ورود بده رویدداد فرهنگی و یدا هنرن نیدای بده تسددده رروندا دارندد یدا
خیر .بندابراین بدایدد منلمر مداندد و دیدد مسدددوونن شدددنواره برلین در این بداره چده
تصمیمی میگیرند.
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شدددنواره بینالمللی فیلم برلین دی ا برلیندالده یکی ای معلبرترین و قددیمیترین
شدنوارههان دا ینمایی در ان ااده ره هراداله در ماه فوریه به مدت  ۱۰روی در
پاییلخه آلمان برگزار میشدود .شدنواره فیلم برلین در رنار شدنواره فیلم ونیز و
شدنواره فیلم رن ،م ملرین رویداد دا ینمایی اروپا بهشدمار میرود .این شدنواره
برگزی دگدان بخش اصدددلی اهددا
هر ادددالده دایزه خر طایی و خر نجرهان را بده د
میرند.
در اددال  ۲۰۲۰و پیش ای شدد یوع بیمارن ررونا در تمام ان ،شددنواره برلیناله،
آخرین فسددلیوال هنرن بود ره به شددک عادن برگزار شددد .در آن دوره ۴۸۰ ،هزار
ن ر در برلین بران تماشان فیلمهان شنواره به اینماها رفلند .مسوونن شنواره
فیلم برلین امید داشدلند تا در ماه فوریه ادال  ۲۰۲۱نیز برگزارن این فسدلیوال به
صدورت حضدورن امکانپذیر باشدد ،اما به دلی دش یوع دوباره بیمارن ررونا در آلمان،
این امر امکانپذیر نشد.
لینک گزارش:
https://www.rbb24.de/kultur/berlinale/beitraege/2022/berlinale-2022-weiter-in-praesenzbranchentreff-online.html

به مناسبت ۲۰۰امین سالگرد تولد مردی که تروآ را کشف کرد
منبع:رادیو شمال آلمان ،رلابخانه ملی آلمان
آلمانیها امسددال ۲۰۰امین اددالگرد تولد هاینریش شددلیمان ،بااددلانشددنا غیر
بخش ی ای شد ر باادلانی
راا یک آلمان را شدن میگیرند .او رسدی بود ره توانسده د
د
تروآ را رشف رند و ای ییر خاک بیرون بیاورد.
هاینریش شدلیمان در ادال  ،۱۸۲۲در آلمان یاده شدد .پدرش به تاریخ باادلان عاقه
ییادن داشدده و ای اینرو ،او را نیز با دااددلانهایی ره هومر درباره محاصددره تروا و
آوارگیهان اودوادوو نوشدله بود ،بزرگ ررد .شدلیمان تن ا ده ادال داشده ره
مطلبی درباره نگ تروا به یبان نتین نوشه و به پدرش تجدیم ررد.
او بانخره در اددال  ،۱۸۷۰در حالیکه ای راه بایرگانی پول فراوانی به دادده آورده و
تایه به باادلانشدناادی رون آورده بود ،راوش در تپۀ حصدارلیق ترریه را آغای ررد.
ش ه .بدینترتیب ،باادلانشدنا آلمانی در آن
این تپه ای دیربای به تروآ شد رت دا د
مکان ،چندین ش ر بنا شده بر رون یکدیگر را پیدا ررد.
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شلیمان در چ ار دورۀ راوش در تپۀ حصارلیق ،خرابههان نه ش ر را پیاپی شنااایی
توص یف شدده در ایلیاد هومر ،در میان آنها ااده .همچنین شدلیمان
ررد ره تروآن د
بس یار اهمیه دارند.
پنج گور را در میسدنی ح ارن ررد ره آثار بهداده آمده در آن د
شدمش یر ،واهرآنت و تزیینات مارپیچاند ره شدبیه آنها در اروپان
د
این آثار ،شدام
مررزن یافه شدده ااده .عاوه بر این ،یکی ای قبور را به آگامِمنون ،شداه ااداطیرن
یوندان ،منسدددور رردهاندد .شدددلیمدان بدایرگدان بود و ثروت فراوان خود را در راه
دناا ی شدلیمان با
راوشهان باادلانشدناادی صدر ررد .هرچند دش یوههان باادلانش د
انلجاد برخی ای باادلانشدناادان معاصدر روبهرو شدده ااده .اما ،خدمات او بران تکام
این رشله حائز اهمیه ااه.
لینکهای گزارش:
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=118608215
https://www.ndr.de/wellenord/sendungen/hoer_maln_beten_to/Schliemann,hoer
mal2072.html

بازدید از موزه هنرهای کاربردی کلن؛ سفر در طول قرنها
منبع :پرتال مویههان رلن
شددد ر رلن آلمدان بدا بیش ای  ۳۰مویه و  ۱۰۰گدالرن هنرن ،یکی ای محبورترین
مجاصدد گردشدگرن بران عاقمندان به تاریخ و هنر ااده .اما در میان مویههان رلن،
مویه هنررداربردن دذابیده وی هان دارد .این مویه بدا بیش ای  ۱۰۰هزار اثر هنرن،
یکی ای م مترین مویههان آلمان و اروپا محسور میشود.
مویه هنر راربردن در نور غربی رلیسدان امع رلن ،واقع شدده ااده .مجموعه
بزرگ این مویه در دا ال  ۱۹۸۹معآورن شدده ااده و در حالحاضدر ،در آن بیش
ای  ۱۰۰هزار اثر هنرن راربردن و تزئینی ای قرون وادطی تارنون و ود دارد .ادایر
مجموعههان م م این مویه شددام واهرآنت ،مبلمان ،چینی و یره میشددوند .در
نمایشدگاههان این مویه نیز مجموعهان ای  ۸۰۰ادال هنر اروپا و همچنین واهرات
 ۵هزار ادددالده و ود دارد .بندابراین بسدددیدارن بر این بداروندد رده گردش در مویه هنر
راربردن رلن نوعی ا ر در طول قرنها ااه.
عاوه بر اینها ،در ادال  ۲۰۰۸نیز ،بخش دیگرن در مویه هنر راربردن رلن افللاح
شددد ره بر هنر آمریکان شددمالی و اروپا در قرون  ۲۰و  ۲۱تمررز دارد .این بخش
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طرفداران ییادن پیدا ررده اادده و گردشددگران ای اقصددینجان بران بایدید ای آن به
ش ر رلن میآیند .اگر دواه دارید اطاعات بیشلرن درباره مویه هنرهان راربردن
رلن به داه آورید ،به اایه ییر مرا عه رنید:
https://museenkoeln.de/portal/Museum-of-Applied-Arts

5

