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کوتاه از هنر

آثار هنرمندان پیشکسوت تا جوانان مستعد
در خانه هنرمندان ایران

آثار سه استاد پیشکسوت نقاشی آبرنگ
در گالری شکوه
آفتاب یزد – گروه فرهنگی :ســه اســتاد پیشکسوت نقاشی
آبرنگ ،در قالب يك نمايشــگاه گروهى آثار خود را عصر جمعه
ســوم مهرماه  1394در گالرى شــکوه به تماشا مى گذارند .در
این نمایشــگاه از هر یک از اساتید بهمن نیکو ،سیاوش مظلومی
پور و کوروش اصالنی ده اثر روی دیوار آویخته خواهد شد .وجه
تشخص اين نمايشگاه حضور سه هنرمندى است كه ساليان درازى
اســت در زمینه نقاشی آبرنگ آثار ارزشــمندی را ارائه داده اند ؛
ديگر اين كه هر يك از آنها با رويكردى خاص و مختص به خود ،
روايت ها و كنش هاى نقاشانه خود را در آثار به تصویر کشیده اند.
بهمن نیکو تاکنون بیش از  120نمایشــگاه انفرادی و گروهی در
داخل و خارج از ایران برپا کرده است ،سیاوش مظلومی پور نیز در
بیش از پنجاه نمايشگاه انفرادي شرکت داشته و آثارش عالوه بر
ايران ،پيشتر در فرانسه ،آلمان ،آمريكا ،كانادا ،مالزي و  ...به نمايش
درآمده است و کوروش اصالنی تا کنون در  18نمایشگاه انفرادی
حضور داشته و شرکت در نمایشگاه های متعدد گروهی در داخل
و خارج از کشور را در کارنامه هنری خود دارد.
آقای بازیگر این روزها حال خوشی ندارد
عزت اهلل انتظامی بازیگر پیشکسوت کشورمان گفت :این روز ها
حال خوشی ندارم در بستر بیماری هستم و دیگر پیری به من
غلبه کرده و زندگی در پیری ســخت اســت .وی در گفتگو با
میزان افزود :به تازگی کمرم را عمل کرده ام و پزشک معالجم
گفته اســت سه چهار هفته باید استراحت کنم .انتظامی خاطر
نشان کرد :راه رفتن برایم ســخت شده است و همین سختی
باعث شد که به بیمارستان مراجعه کنم و کمرم را عمل کنم.
جشنواره تورنتو جایزه بهترین فیلم را به «اتاق» داد

فیلــم «اتاق» موفق به کســب جایــزه منتخب تماشــاگران،
مهمترین عنوان چهلمین جشــنواره معتبر ســینمایی تورنتو
شــد .به گزارش ایســکانیوز ،فیلم «اتاق» به کارگردانی «لنی
آبراهامسون» با کسب جایزه اصلی در جشنواره بینالمللی فیلم
تورنتو در کانادا نام خود را به عنوان یکی از شــانسهای اصلی
در فصل جوایز ســینمایی  2106-2015مطرح کرد .این فیلم
با اقتباس از رمان «اتاق» نوشــته «اما دناهو» روایتگر داستان
زنی جوان و پسرش اســت که به دست همسرش در یک اتاق
محبوس شــدهاند .فیلم «اتاق» که هفته گذشــته برای اولین
بار در جشــنواره فیلم تلورید آمریکا بــه روی پرده رفته بود با
بازخوردهای مثبت منتقدین به ویژه برای بازی «بری الرسون»
در نقش مادر و «جیکوب ترمبلی» در نقش پســری پنج ساله
به نام «جک» رو به رو شــد .این فیلم ایرلندی پنجمین ساخته
بلند سینمایی «آبراهاسون» محسوب میشود که سال گذشته با
فیلم «فرانک» با بازی «مایکل فاسبندر» ،نیز تحسین منتقدین
سینمایی را در جشــنواره فیلم ساندنس برانگیخت .بسیاری از
منتقدین نیز فیلم «اتاق» را به ســبب جســارت کارگردان در
ساخت  45دقیق ه ابتدایی آن در یک اتاق کوچک را ستودند.
تمدید مهلت ارسال کتاب برای جایزه شعر شاملو
مهلت ارسال کتاب برای جایزه شعر احمد شاملو تمدید شد .به
گزارش ایسنا ،حافظ موسوی  -دبیر نخستین دوره جایزه شعر
احمد شاملو  -اعالم کرد :با تشکر از شاعران و ناشران محترمی
که در پی فراخوان موسسه الف .بامداد ،کتابهای شعر خود را
برای شرکت در جایزه شعر احمد شاملو به دبیرخانه این جایزه
ارســال کردهاند به آگاهی میرســاند که مهلت ارسال آثار تا
بیستم مهرماه سال جاری تمدید شده است.
فروش  23میلیون دالری فیلمی با موضوع
همدستی پلیس و تبهکار بزرگ آمریکایی
برنده جدول فروش آخر هفته ســینماهای آمریکای شــمالی
قسمت دوم فیلم «دونده مارپیچ» محصول شرکت فیلمسازی
فاکــس بود .ایــن فیلــم در  3796ســالن ســینما بیش از
 30میلیون دالر فروخت تا «عشای سیاه» با بازی جانی دپ را
 23/4میلیون دالر فروش در  3186سالن سینما پشتسر بگذارد .به
گزارش خبرآنالیــن« ،دونده مارپیچ» در جدول فروش جهانی
نیز برنده بود و توانست در  66بازار متفاوت بیش از  43میلیون
دالر فروش داشته باشد .تا بدین ترتیب مجموع فروش جهانی
این فیلم به بیش از  100میلیون دالر برسد (فروش جهانی این
فیلم در برخی از بازارها از یک هفته پیش شــروع شده است).
این فیلم در  33بازار جهانی نیز رتبه نخســت جدول فروش را
در اختیار داشت« .عشای ســیاه» محصول شرکت فیلمسازی
برادران وارنر با بازی جانی دپ در نقش خالفکار مشهور وایتی
بالجر به کســب امتیاز سینمایی  Bاز سوی تماشاگران بسنده
کرد .این فیلم روایت چشــم پوشــی پلیس فدرال آمریکا روی
جنایات بالجر در ازای لو دادن خالفکاران دیگر است.

«فیتیله» را تماشا کنند .او سپس نسبت به وضعیت
برنامههای کودک تلویزیون و اینکه طی این سالها
برنامههای کودک هیچ پیشرفتی نداشتهاند ،انتقاد
کــرد و گفت :طی این چند ســال اخیر برنامههای
کودک مخاطبان خود را از دســت دادهاند و به نظر
میرسد بچهها بیشتر به سمت ماهوارهها میروند .متاسفانه ما طی
هفت الی هشت سال گذشته تولید هیچ برنام ه جدیدی در حوزه
کودک نداشــتیم و به عنوان گروهی که از سال  1370تا کنون به
مدت  24سال است که در این حوزه کار میکنیم .احساس میکنم
سیر نزولی در برنامههای کودک وجود داشته که این اتفاق به این
دلیل است که حمایتی از طرف شبکه نمیشود ،بنابراین به احتمال
زیاد امسال آخرین سالی باشد که تیم گروه فیتیله در برنامههای
کودک حضور پیدا میکنند .مســلمی همچنین درباره راهاندازی
شبکه کودک بیان کرد :از سالیان سال شعار راهاندازی شبکه کودک
مطرح بوده اما هیچ اتفاقی نیفتاده اســت .اخیرا شنیدهایم که این
اتفاق خواهد افتاد .در حال حاضر هم که گروههای حرفهای کودک
هیچ حمایت نمیشوند ،چطور میشود این اتفاق بیفتد؟

«فیتیله» برای همیشه خاموش میشود

خانه ،تازه عوض شــدهاند ،یک ساعت
حدود ســه سال اســت که شهرداری
در راستای تبدیل خانه «مهدی اخوان ثالث» به خانه موزه این شاعر
و تابلو کوچکــی از «مونالیــزا» تمام
تهران خانه «مهدی اخوان ثالث» را به
وســایل خانه -موزه شاعر شهیرمان م.
قصد تبدیل آن به خانه-موزه این شاعر
امید اســت .در اتاق کوچک دیگر نیز
در تملک خود درآورده است ،اما امروز
یک بخاری به نسبت قدیمی ،یک قالی
هیچ نشانی از این شاعر فقید و آثارش
مچالهشده و دو پشــتی مندرس قرار
در ایــن خانه مشــاهده نمیشــود .به
داده شده اســت و تمام .اگر منتظرید
گزارش ایسنا ،پس از گذشت سه سال
کــه در این خانه کتابخانهای پیدا شــود و با کتابــی از آثار اخوان ثالث
از تملک خانه اخوان ثالث و وعدهای که سیدمحمدهادی ایازی  -معاون
و یا حتی عکســی از خود شاعر ،سخت در اشــتباهید .این خانه آنقدر
وقت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران  -در سال  92مبنی
نو شــده اســت که هر آن ممکن اســت زوجی جوان زنگ در را به صدا
بر راهاندازی خانه -موزه این شاعر مطرح معاصر داده بود ،در محدوده
درآورند و بخواهند آن را برای سکونت اجاره کنند .مسئول خانه نیز مرد
خیابان زرتشت غربی با خانهای مواجه میشویم که طوری بازسازی و
ی اســت که اطالع چندانی از مسائل مربوط به آن ندارد و در جواب
جوان 
تعمیر شده که هیچ نشانی از صاحبش یعنی مهدی اخوان ثالث در آن
مراجعهکنندگان مدام لبخند میزند و بله و نه میگوید و حرفهای خود
وجود ندارد .از شمایل ساختمان ،رنگآمیزی ،سنگکاری ،کفسازی
را تصحیح میکند .معلوم اســت که هیچ سررشتهای از موزهداری و شعر
و نقاشــی دیوارها و درها و پنجرههای خانــه مهدی اخوان ثالث تنها
و شاعری ندارد .این در حالی است که خانه مجاور و خانه روبهرویی خانه
چیزی که به ذهن بازدیدکننده نمیرســد شــعر است و محل زندگی
اخوان بهنظر قدیمیتر و همدوره خانه این شاعر بهنظر میرسند و عجیب
شــاعر «زمستان» خانه دوطبقه است با حیاطی حدودا چهلمتری که
اینکه فضا و حال و هوای این خانهها بیشــتر به محل زندگی یک شاعر
با موزاییک فرش شــده است .دو باغچه کوچک و آبنمایی آبیرنگ و
شبیه اســت تا خانه بازسازیشده اخوان ثالث! با این وصف احتماال باید
یکی دو درخت در آن خودنمایی میکنند .طبقه پایین بنا شــامل یک
برای خانه ســیمین دانشور و جالل آل احمد هم که به تملک شهرداری
اتاق بزرگ اســت که فعال چند صندلی شیک و میزهای شیشهای در
شــکل ممکن انجام شده است .طبقه دوم ساختمان شامل یک پذیرایی و
تهران درآمده است نگران شــد و حتی از آنها خواست تا اگر بنا دارند
آن قرار داده شــده است .زیر پلهها آشپزخانهای کوچک است که یک
یک اتاق کوچک اســت .بخشهایی از کف به وسیله تعدادی فرش کهنه
به این شــیوه خانههای مشاهیر را بازســازی کنند لطفا دست نگه دارند!
یخچال در آن قرار دارد و کاشــیهایش جدید به نظر میرسد .ظرفشویی
ماشــینی و موکتهایی با رنگ مایل به قهوهای پوشــانده شده است .یک
باید گفت در این حالت و یا موردهای مشــابهی چون خانه -موزه عزتاهلل
ی آشپزخانه و حمام
آشــپزخانه نیز مدرن و امروزی است مثل کاشیکار 
تلویزیــون رنگی ،چند صندلی به نســبت قدیمی و یک میز که یک قالی
انتظامی ،مردم از شما به خاطر کارهایی که نمیکنید بیشتر سپاسگزاری
و کولر گازی .راهرو و راهپله به صورت شــطرنجی با موزاییکهای نو قرمز
روی آن را پوشــانده ،چند المپ و لوسترهایی که به گفته مسئول جوان
میکنند تا بهخاطر خرابکاریها!
و ســفید کفپوش شده است .دکوراســیون کلی خانه به سردستیترین

این بازسازی است یا خرابکاری؟!

فیالرمونیک ایران از موتزارت مینوازد

ارکستر و گروه کر فیالرمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد با اجرای
یک کنسرت ویژه از مقام هنری لوریس چکناواریان تجلیل می کند .علیرضا
شفقی نژاد درباره کنسرت سه روزه ارکستر و گروه کر فیالرمونیک ایران طی
روزهای  ۳۱شهریور ،اول و دوم مهر سال جاری در تاالر وحدت به مهر توضیح
داد :گروه کر فیالرمونیک ایران به منظور پاسداشت و نکوداشت استاد لوریس
چکناوریان کنســرت ســه روزه ای را در تاالر وحدت برگزار می کند .در این
کنسرت عالوه بر حضور یک گروه کر ،ارکستر بزرگی با کنسرت مایستری تینا
جامه گرامی « َمس بزرگ موتزارت در دومینور» را برای عالقه مندان اجرا می
کند .رهبر ارکستر فیالرمونیک ایران افزود« :مس» فرمی از آهنگسازی روحانی
و مقدس با تنظیم کرال از مجموعه ثابت از مناجات های موســیقایی است.
«مس بزرگ موتزارت» هم یکی از شــاهکارهای موسیقی جهان به حساب
می آید که اجرای آن توسط ارکستر بزرگ یکی از دشوارترین کارهایی است
که نوازندگان با آن سر و کار دارند اما خوشبختانه با همت و تالشی که طی
روزهای اخیر در گروه ما اتفاق افتاد توانستیم در یک مدت بسیار کم کار را به
مرحله اجرا برسانیم .شفقی نژاد درباره برنامه هایی که برای نکوداشت لوریس
چکناواریان تدارک دیده شده است نیز توضیح داد :طبق برنامه ریزی هایی که
صورت گرفته بنا داریم در طول این سه کنسرت با دعوت از استاد چکناواریان
روی صحنه از وی بخواهیم تا قطعاتی از ساخته های خود را رهبری کند که
به اعتقاد من با توجه به اینکه این هنرمند مدت زیادی است در صحنه های
اجرا حضور نداشته ،حضور وی به عنوان رهبر ارکستر مهمان می تواند اتفاق
مهمی باشــد .این هنرمند در پایان گفت :البته غیر از این حضور افتخاری،
برنامه هایی برای تجلیل ازاســتاد چکناواریان در نظر گرفته ایم که ترجیح
می دهم مخاطبان با آن در شب کنسرت رو به رو شوند.
همایون ارشادی در ارتباط با اینکه در حال حاضر مشغول به چه کاری است،
گفت :در حال حاضر هیچ فیلمی را برای بازی انتخاب نکردهام البته این در
شرایطی است که چند پیشنهاد دارم که اگر قطعی شود حتما اعالم خواهم
کرد .اما چندی پیش بازی در فیلم سینمایی «آشوب» به کارگردانی کاظم
راستگفتار را به اتمام رساندم .آخرین فیلمی که در سینما اکران شد و من
در آن حضور داشــتم «اشباح» به کارگردانی داریوش مهرجویی بوده است
البته چند فیلم هم آماده اکــران دارم .به گزارش فارس ،این بازیگر درباره
کمکاریش در ســینما و همچنین نحوه انتخاب آثاری که قرار است در آنها
حضور پیدا کند ،گفت :عوامل مختلفی در انتخاب فیلمی که قرار است در
آن بازی کند تاثیر دارد نمیتوانم به یک مورد خاص اشاره کنم .در مجموع
باید شرایط کلی را ببینم و نسبت به آن تصمیم بگیرم .به طور قطع نمیتوانم
بگویم که بر اساس فالن ویژگی فیلمنامه را برای بازی انتخاب میکنم عوامل
مختلفی چون کارگردان ،محتوای فیلمنامه ،کیفیت کاراکتر و تاثیرگذاری
آن در فیلم و  ...در انتخابم تاثیر دارد.
اصلیترین تفاوت ما با سینماهای درجه یک
در تکنولوژی است
ارشادی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به تجربه حضورتان
در آثار خارجی و همچنین همکاری با هنرپیشگان اروپایی فکر میکنید
تفاوت اصلی و فاحشــی که بین ســینمای ما و آنها به چشــم میخورد
چیست؟ گفت :البته پر واضح است که اصلیترین تفاوت ما با سینماهای
درجه یک در کشورهایی که این صنعت را در بهترین کیفیت خود دارند
به داشــتن تکنولوژی برمیگردد و این امر بدیهی اســت که ما به لحاظ
تکنولوژی از آنها چندین گام عقبتریم البته مدتی است که در حال وارد
کردن این تکنولوژیها به ســینمایمان هستیم .وی در ادامه افزود :یکی
دیگر از تفاوتهایی که بسیار به چشم میخورد میزان هزینهای است که
آنها برای ســاخت فیلمشــان انجام میدهند آنها با اطمینان از بازگشت
سرمایه هزینه بســیار زیادی را در زمان ساخت فیلم صرف میکنند که
باعث باال رفتن کیفیت آثار آنها شــده اســت .به لحاظ میزان هزین ه هم
که برای فیلم میشــود نمیتوانیم خودمان را با آنها مقایسه کنیم .او در
ارتباط با این موضوع که آنها که دارای سینمای پیشرفته هستند چگونه
از ستارههایشــان برای فروش فیلم استفاده میکنند ،گفت :آنها تنها به
این فکر نمیکنند که فیلمشــان بفروشد و صرفاً فردی را که ستاره است
وارد فیلم کنند بلکه در نظر دارند ســتارهای که قرار اســت در فیلمشان
حضور پیدا کند به کاراکتری که قرار است بازی کنند بسیار نزدیک باشد
و همچنین توانایی اجرای آن را در نظر میگیرند.نکته دیگری که میتوان
به آن اشاره کرد این است که آنها از چند سوپراستار در یک فیلم استفاده
نمیکنند اما در ســینمای ما گاهی شاهد هستیم  4الی  5سوپراستار در
یک فیلم ســینمایی بازی میکنند البته سایر بازیگرانی که در فیلمشان
حضور دارند قطعاً جزو بازیگران خوب و مطرح هستند .ارشادی در ادامه

برندگان اسکار تلویزیونی معرفی شدند

مراسم اعطای جوایز ساالنه امی مهمترین رویداد عرصه تلویزیون در آمریکا
در حالی یکشنبهشــب برگزار شد که سریال محبوب «بازی تاج و تخت»
موفق به کســب جایزه بهترین سریال ،کارگردانی و نویسندگی درام سال
شد و جایزه بهترین سریال کمدی نیز به «ویپ» رسید .به گزارش ایسنا،
در بخش بهترین بازیگری درام ،جایزه اصلی به «جان هام» برای بازی در
ســریال «مرد دیوانه» یا «مدمن» رســید« .ویوال دیویس» بازیگر سریال
«چگونه از یک قتل فرار کرد» نیز جایزه امی بهترین بازیگر زن سریالهای
درام را به خانه برد .در بخش بهترین بازیگر مرد و زن ســریالهای کمدی
نیز به ترتیب «جفری تامبر» برای ســریال «شــفاف» و «جولیا لوئیس-
درفیوس» موفق به کسب جوایز شدند .همچنین جایزه بهترین بازیگر مرد
و زن نقش مکمل سریالهای درام به ترتیب به «پیتر درینکلج» (بازی تاج
و تخت) و«اوزو ادوبا» (نارنجی همان ســیاه است) اعطا شد .جایزه بخش
بهترین بازیگر مرد و زن مکمل ســریال و یا فیلمهای محدود به ترتیب به
«بیل مورای» (آلیو کیتریج) «رجینا کینگ» (جرم آمریکایی) رســید .اما
«دیوید ماتر» کارگردان سریال معروف «بازی تاج و تخت» جایزه بهترین
کارگــردان ســریال درام را از آن خود کرد و جایزه کارگردانی برجســته
سریالهای کمدی نیز به «جیل سولوای» برای سریال «شفاف» رسید .در
بخش بهترین نویســندگی سریالهای درام نیز جایزه به گروه نویسندگان
ســریال «بازی تاج و تخت» شامل «دیوید بینوف» و«دی.بی ویس» اعطا
شد و همچنین «سایمون بلکول»« ،آرماندو النوچی» و «تونی روش» نیز
جایزه بهترین نویسندگی سریالهای کمدی را برای سریال «ویپ» از آن
خود کردند .مسابقه تلویزیونی « »voiceنیز موفق به کسب عنوان بهترین
برنامه رقابتی در تلویزیون شد.
همایون ارشادی:

لقب سوپراستار را
مطبوعات به بازیگران دادهاند

صحبتهایش با انتقاد از اســتفاده بیمورد از عنوان سوپراستار نسبت به
برخــی از بازیگران گفت :ابتدا عذرخواهی میکنم و میگویم که شــما
مطبوعاتیها عنوان ســتاره را درست کردید اینها چیزهایی است که از
دل مطبوعات بیرون آمده خود دوســتان در مطبوعات فردی را مطرح و
یکی دیگر را از سوپراســتار بودن خارج میکنند .این در شــرایطی است
کــه واقعا مردم به هیچ بازیگری لقب سوپراســتار نمیدهند این لقب را
مطبوعات به بازیگران داده است .بازیگر فیلم سینمایی «کافه ستاره» در
پاســخ به اینکه مگر به فردی که مخاطب برای دیدنش به سینما میرود
ســتاره نمیگویند و حاال میتوان در صورت عدم توافق درباره این کلمه
از کلمه دیگری اســتفاده کرد ،گفت :ابتدا اجازه دهید بگویم که در همه
جای دنیا این رویه به همین شــکل است منظورم این است که این لقب
توســط مطبوعات به بازیگران داده شده است .اگر قرار بود ما سوپراستار
داشته باشیم آن بازیگر باید تمام فیلمهایش به فروش خوبی میرسید این
در شرایطی است که میدانیم اینگونه نیست .البته باید دقت داشته باشیم
که سوپراستار به کسی گفته میشود که بازیگری را به خوبی بشناسد که
درآمد خوبی هم در گیشه داشته باشد.

چرا کمدیها مثل قبل نیستند؟

ابراهیم وحیدزاده کمدیهایی چون «تحفهها» و «شام عروسی» را در کارنامه
خود دارد .این کارگردان حدود شــش سال است که هیچ فیلمی نساخته و
نبود نظارت درست بر ورود سینماگران را دلیلی برای آشفتگی سینمای ایران
میداند .به گزارش فرهنگ و هنر ،به باور وحیدزاده ،کارگردانان با توجه به
محدودیتهای تهیهکنندگان به طور معمول به سمت کلیشههای باب میل
آنان حرکت میکنند ،تا کار در نهایت با بازگشــت حداقلی سرمایه روبه رو
شود«:البته تهیهکنندگان هم حق دارند .چون بازار اکران در یک کشور بازار
محدودی حساب میشــود .اینطور نیست که بتوان گفت بازار دیگری در
کشــور دیگر وجود دارد و به هر ترتیب ســرمایه باز میگردد و شکست در
این اکران محدود یک شکســت کامل برای سرمایهگذار است ».به گفته او
مسئله دیگری که دامنگیر سینماست ،این است که دیگر مثل قبل حضور
کارگردانان با توجه به تجربه و تحصیالت صورت نمیگیرد« :در مصاحبهای
میخواندم که مسعود جعفری جوزانی نیز در این باره صحبت کرده بود ،االن
ما  500کارگردان بالقوه داریم ،کدام یک از آنها تحصیالت سینمایی دارند،
چقدر تجربه فیلمســازی دارند؟ در گذشته انجمن کارگردانان بر ورود افراد
تازه نظارت میکرد ،اما آنقدر اعضای آن به انحصار گرایی متهم شدند که این
روند تغییر کرد و حاال وزارت ارشاد به هر کسی که یک فیلمنامه در درست
داشته باشــد مجوز ساخت میدهد ».البته وحیدزاده معتقد است خیلی از
ایدهها نیز در مرحله گرفتن از بین میروند« :زیرا دوســتان مجوزدهنده به
این موضوع حساسند که هر ایدهای باالخره به کسی یا جایی برمیخورد .به
همین خاطر فیلمسازان مجبورند به سمت ایدههای خنثی بروند .وقتی هم
این اتفاق میافتد و فیلم ساخته میشود همه شمشیر را از رو میبندند که
چرا حرفی ندارد!»
مطبوعات فردی را باال میبرند وخودشان هم آن را
پایین میکشند
ارشــادی در ادامه با بیان این مطلب که اصــو الً مطبوعات در برههای از
زمان تعدادی از بازیگران را مطرح میکنند و خودشــان هم آنها را پایین
میآورنــد گفت :مــردم به هیچ عنوان چنیــن کاری را انجام نمیدهند
امــا همانطور که همه میدانید مطبوعات و رســانه به روی افکار مردم و
مخاطبین تاثیر زیادی دارد .در واقع مطبوعات خودش فردی را به عنوان
سوپراســتاری انتخاب میکند و خودش هم همان را پایین میآورد .این
بازیگر گفــت :واقعا ما بازیگران خوبی داریم امــا چون به نظر برخی به
فروش کمک نمیکنند خیلی مورد اســتفاده قرار نمیگیرند .فردی که
نگاهش به بازیگری بســیار احاطه داشته باشد ممکن است در کارهایی
بــازی کند که به لحاظ ســینمایی دارای ارزش باشــد اما فروش خوبی
نداشته باشد.
نباید به حاشیههای بازیگر اهمیت داد
وی در ارتباط با برخی از افرادی که تالش میکنند برای خود حاشیه به
وجود بیاورند تا همچنان در صدر اخبار باشند ،گفت :به نظرم مطبوعات
نباید به چنین افرادی بپردازد چرا که ناخودآگاه مردم هم برای پیگیری
اخبــار این افراد کنجکاو میشــوند و کار آنها را دنبال میکنند البته باز
هم میگویم که این روال در تمام رسانههای دنیا وجود دارد .ارشادی در
پایــان صحبتهایش درباره برخورد روزانهای که با مخاطبین خود دارد،
گفت :اصوال از اینکه بازیگر را از مردم جدا میکنند راضی نیســتم چرا
که من هم همانند همین مردم عادی هســتم و هیچ فرقی بین خودم با
آنها نمیبینم.اگر احساس تفاوت کنیم درد همدردمان را نمیفهمیم .من
افتخار میکنم که این را بگویم و از آن هم هیچ نگرانی ندارم.
مردم نباشند ما بازیگران هیچ هستیم
وی در ادامه گفت :این مردم و مخاطبان هســتند که ما را در جایگاهی
که قرار داریم نگه داشتهاند؛ مردم نباشند ما بازیگران هیچ هستیم .ولی
امیدوارم شــرایط به گونهای پیش برود که همین مردم دوباره به سینما
بازگردند.میــزان فروش باال رفته اما به لحاظ تعداد مخاطب به نظر افول
کردهایم فیلمهای خوبی داریم که حیف است توسط مردم دیده نشود .او
در پایان خاطر نشــان کرد :همواره افراد مختلفی را میبینم که با دیدن
من جلو میآیند و میگویند ببخشید اسم شما چیست؟ من هم میگویم
همایون ارشادی هســتم .از این که خودم را برای این مخاطبان معرفی
میکنم به هیچ عنوان احســاس ناراحتی نمیکنم .برخی هم مرا به نام
سریال و یا نقشی که بازی کردهام میشناسند و عدهای به من میگویند
چقدر چهره تان آشــنا است .رفتارهای مردم بسیار خوب است و از هزار
نفر ممکن اســت یک نفر برخوردی داشته باشد که خارج از عرف است
اما اطمینان دارم آن هم تعمدی نبوده است.
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فرهنگی

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :این روزها نمایشگاه گروهی نقاشی
هنرمندان عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران ،در خانه هنرمندان
ایران در حال برگزاری است .در این نمایشگاه هنرمندان آثاری با
موضــوع ،تکنیک و ابعاد آزاد ارائه کردهاند که تمامی آثار مربوط
به دو ســال اخیر هستند .در این نمایشــگاه بیش از  170اثر از
 100هنرمند با تکنیکهای مختلفی چون اکریلیک ،رنگ روغن،
دوخت ،ترکیبمواد ،آبمرکــب ،خمیربازی ،میکسمدیا ،چاپ،
قلمفلــزی و  ...در ابعاد مختلــف و روی مواد مختلف در معرض
دید عموم قرار گرفته است .از نکات جالب این نمایشگاه میتوان
به تنوع ســبک ،دیدگاه ،قیمت و سابقه هنرمندان مختلف که از
پیشکسوتهای شناختهشده تا جوانان مستعد تازه وارد را شامل
میشود ،اشاره کرد .از جمله سبکهای ارائه شده در این نمایشگاه
میتوان به سوررئال ،رئال ،آبستره ،پرتره ،فیگور ،نقاشیخط ،آثاری
با نگاه نقاشی دوره قاجار و  ...اشاره کرد.

کارگردان و بازیگر «فیتیله» از خداحافظی تیم عموهای
فیتیلهای بــا تلویزیون تا پایان امســال و پس از پخش
قســمتهای تولیدشــده خبر داد .او گفــت :عموهای
فیتیلهای پس از  15ســال پخش ،امسال برای همیشه
«فیتیله» را خاموش میکنند .محمد مسلمی در گفتگو با
ایسنا اظهار کرد :سری جدید برنامه «فیتیله» با ساختاری متفاوت،
از عید ســعید قربان آغاز میشود .پخش این برنامه که به شکل
تولیدی تهیه شده است ،روزهای پنجشنبه و جمعه به روی آنتن
شبکه دو سیما میرود .این برنامه تا آخر امسال روی آنتن خواهد
ماند و احتماال امســال آخرین سالی است که عموهای فیتیلهای
در برنامههای کودک حضور دارند؛ چراکه از کارهای کودک هیچ
حمایتی نمیشود و در عین حال هیچ رقابتی هم میان برنامههای
کودک وجود ندارد .وی خاطرنشان کرد :عموهای فیتیلهای سعی
خودشــان را کردهاند که تا پایان امسال در برنامه فیتیله متفاوت
باشند و علیرغم میلشان که برنامه از حالت زنده خارج و به شکل
تولیدی تهیه شده اســت ،سعی کردند در همین برنامه تولیدی
بتوانند جذابیتهایی را اضافه کنند که مخاطبان مثل سابق برنامه

خداحافظی با تلویزیون پس از  15سال پخش
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