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  چکیده

سینما هنوز بسیار جوان است و احتمال زیادي می رود که تدریجاً به یکی از مهم ترین هنرها بــدل شــود. ژان کاســو در 

فقط سینما بود که می توانست با وجود محدودیتهاي فنی خاصــش «کتاب دروازه اي گشوده به قرن بیستم می نویسد : 

یلۀ حرکات وشکلک هــاي بــی صــدا و کیفیــت ریــتم و جنــبش، تمــام وفقر اولیه ولی بسیار سازنده و سودمندش به وس

طبقات جامعه را به خنده در آورد و همه می توانستند از آن لذت ببرند ،اعم از کسانی که فقــط جویــاي فرصــتی بــراي 

، و خندیدن بودند یا اشخاصی که خواهان ارضاي حس زیباطلبانۀ خود بودند. نوآوري و بدعتگذاري سینما یا هنــر هفــتم

قابلیت هاي آن از همان روزهاي نخست به وجود آمدن به خوبی آشکار بود. باید قبول کنــیم کــه هنــر ســینما تــوگراف 

واقعه اي بس مهم محسوب می شود، سینما در واقع بارزترین و مشخص ترین شکل هنري قرن بیستم و بیســت و یکــم 

  است. 

اکز تفریحی و فرهنگی با توجه به ســرانه هــا و جمعیــت شــهر با توجه به مشکالت فرهنگی موجود و همچنین کمبود مر

  . تهران احداث سینما در مناطقی که سرانه کمتري دارند ضروري به نظر می رسد

 سینما ، مراکز تفریحی و فرهنگی: کلمات کلیدي
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