«صلح و عشق» آماده اجرای صحنهای میشود

امید حجت آهنگساز و خواننده آلبوم «صلح و عشق» با اشاره
ب��ه تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موس��یقی بیان کرد:
طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته تصمیم دارم تابس��تان
امس��ال اجرای زنده ای از آلبوم «صلح و عش��ق» داشته باشم
ک��ه طی این م��دت به دنب��ال نوازنده درام و بیس هس��تم و
به محض اینکه این دو هنرمند نوازنده نیز به گروه ما بپیوندند
تمری��ن ه��ا را آغاز می کنیم .وی ادام��ه داد :با توجه به اینکه
بن��ده مدرک درج��ه یک هن��ری دارم بنابرای��ن فکر میکنم

فرهنگی

م��ی توانم در هر تاالری به اج��رای برنامه بپردازم
و امیدوارم ش��رایط ب��ه گونه ای باش��د که بتوانم
ای��ن کنس��رت را در ت��االر وحدت ته��ران برگزار
کن��م .به هر ص��ورت آلبوم «صلح و عش��ق» یک
اث��ر صرفا پاپ نیس��ت و فکر می کن��م با توجه به
مولفه های موس��یقایی اش می تواند در ردیف موس��یقی پاپ
کالس��یک نیز قرار گیرد از این جهت امیدوارم بتوانم در تاالر
وحدت کنس��رت برگزار کنم .به گ��زارش مهر ،این هنرمند در

تشریح جزئیات آلبوم «صلح و عشق» گفت :آلبوم
«صلح و عش��ق» به دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی
اس��ت که موضوع کلی آن ضد خش��ونت و جنگ
اس��ت به طوری که در اشعار آن به موضوع صلح و
عش��ق زیاد پرداخته شده است .البته در این آلبوم
چن��د آهنگ از آهنگهای پاپ کالس��یک معروف جهان مثل
" love storyنیز بازخوانی و تعدادی نیز توس��ط من س��اخته
شده است.

پرونده نمایش «سماعی زاده» روی میز آفتاب یزد

خانه شیطان
نویسنده سکه های کیسه داستانش را ممسکانه خرج می کند و اینچنین
همواره تماشاگرش را تشنه و دنبال کننده ماجرا نگاه می دارد ،هر بار نظر او را
ً
دربارۀ اتفاق بعدی عوض می کند اما معموال پیش بینی ها باز هم غلط از آب
در می آیند و حقیقت تازه ای برمال می شود که ذهن و احساسات مخاطب را به
بازی می گیرد

کارگردان در این نمایش
با ترفندهایی نظیر شکستن
و نامرئی کردن دیوارهای
خانه برای دو دختر ،تعیین
مرز دو فضا توسط بازیگر،
بسط یک فضا در دیگری و
تدارک نوعی دیزالو بسیار
کند س��ینمایی بر صحنه و
...تا حد قابل قبولی توانسته
از این وادی پر مشقت جان
به سالمت برده و از آزمون
دش��واری های��ش موف��ق
بیرون بیاید

نام نمایش :سماعی زاده
نویسنده و کارگردان :رضا بهاروند
بازیگران :علی ش�ادمان ،باران وقار کاشانی،
ش�یدا خلیق ،احم�د کاوری ،تینو صالحی،
فران�ک کالنتر ،س�االر کریمخان�ی ،مهدی
زندیه ،توران کیایی
مکان اجرا :تئاتر باران
آفتاب یزد  -وحید عمرانی :نمایش��ی با نامی
خاص که گویا به دلیل ایرادی که شورای نظارت
ا ِعم��ال کرده به «س��ماعی زاده» تغییر نام یافته
این روزه��ا اجرای خود را در س��الن ب��اران طی
می کند .موضوعی که قبل از هر چیز ذکر آن الزم
به نظر می رسد همین ا ِعمال برخی نظارت های
غیر ضروری بر نمایش هاست که به راستی دیگر
وقت آن فرا رس��یده تا قدری این حساسیت های
بی فایده مورد بررس��ی بیش��تری ق��رار گیرند و
پی آمد آن ،به نتیجه ا ِعمال این قبیل محدودیت ها
نگاهی بلندنظرانه و ژرف اندیشانه تر حاصل گردد
و برخوردی معقوالنه ب��ا این قبیل موارد صورت
گیرد .این موضوعات س��الیان بسیاری است که
توس��ط هنرمندان مطرح شده و می شوند و امید
اس��ت هر چه زودتر گشایشی در این امور حاصل
آید .بهتر این است که به همین اندک قناعت کرده
و به نقد نمایش بپردازیم.
پسری  19ساله آپارتمان کوچکی را در ساختمانی
تقریبا قدیمی که هیچ شناختی از سایر ساکنین
آن م��کان یا کس��انی ک��ه قب ً
ال در آنج��ا زندگی
م��ی کرده اند ،ندارد اجاره م��ی کند .در بدو ورود
ب��ا دختری جوان مواجه می ش��ود ک��ه همراه با
دختر خردس��ال یکی از همس��ایه ه��ا از او برای
طب��خ غذا پیاز می خواه��د .در همین بین ،درب
خانه دخت��ر که در طبق��ه باال قرار دارد ،بس��ته
می ش��ود و او به دالیلی ک��ه در ظاهر مربوط به
حساس��یت های باالی پدرش می ش��ود مجبور
می گردد که چند س��اعتی را در آپارتمان پس��ر
جوان به س��ر برد تا مش��کل خاصی پیش نیاید.
از سوی دیگر صاحبخانه به سراغ پسر جوان می آید
تا با او درباره تعمیر لوله کشی آپارتمان و جلسه ای
که قرار است برای انتخاب مدیر جدید ساختمان
برگزار شود صحبت کند و در نتیجه پسر مجبور
می شود دختر را در دستشویی خانه پنهان کند.
پس از آن س��ر و کله زن و ش��وهر طبقۀ باالیی،
لوله کش و س��ربازی که برادر زن همسایه است
پی��دا می ش��ود و جوان مس��تاجر ت��ازه وارد در
موقعیتی دش��وار قرار می گی��رد .نوع کمدی این

نمایش نیز از همین مفهوم شکل گرفته و از جنس
کمدی موقعیت است.
«سماعی زاده» نمایشی اس��ت در ژانر تراژدی –
کمدی که از رئالیس��م ،طلوع و در سوررئالیس��م
غ��روب می کند .این صیرورت و دگرگونی مکتب
اگرچه سیر کندی دارد اما هر چه نمایش به پیش
م��ی رود اندک اندک چه��ره می نماید و در بطن
متن و اجرا بروز می کند .نمایش��نامه از س��اختار
محکمی برخوردار اس��ت .آغاز ،گ��ره افکنی ،اوج،
گره گش��ایی و پایان ،همگی در ج��ای خود قرار
گرفته ان��د ،اما ابهامی که در متن به نظر می آید
ب��ه نام گذاری آن و ارتباط یا عدم ارتباط با کلیت
نمایش بر می گردد .اصال اینکه در چنین داستانی
بخواهد نام یک آهنگس��از ایرانی که خواننده ای
متوس��ط و معمولی نیز هست گنجانده شود چه
دلیلی می تواند داشته باشد؟ آیا صرفاً فقط برای
ایجاد کنجکاوی در تماشاگر و به دنبال آن جذب
او به س��الن تئاتر اس��ت؟ آیا تنها به این دلیل که
در نریش��ن ابتدایی نمایش از قول پس��ر جوان به
کمانچه کشی پدرش اشاره شده و اینکه او از پدر
و خانواده ای اهل موس��یقی اس��ت می تواند این
انتخاب نام را کفایت کند؟ داس��تان این است که
فالن خواننده به خاطر شرایط جدید خانه خود را
رها کرده ،ترک وطن کرده و حال ،آپارتمان سابق
اوست که محفل اتفاقات این نمایش است؛ اما اگر
بناست که چنین نامی برای نمایش انتخاب شود و
فرض را بر این بگذاریم که تنها به دالیل تبلیغاتی
و ایج��اد جو و فضای داغ ب��رای جذب مخاطب
نیس��ت ،دس��تکم الزم اس��ت تا عناصر و خرده
داستانهایدیگرینیزدرمتنوجودمیداشتتااین
انتخاب را توجیه کند ،مث ً
ال آکسان هایی بر مبحث

نی��ز به همین صورت باقی م��ی ماند .اتفاق ها در
دو سو ضمن اینکه به هم مربوطند از نظر مکانی از
یکدیگر تفکیک می شوند .در طراحی صحنه بسط
فضای چپ در تمامیت صحنه برنامه ریزی شده و
فضای دستشویی اندک اندک با چیدن کاشی ها
تس��ری
در کف خان��ه به تمامیت فضای صحنه
ّ
می یابد تا در پایان ،همۀ فضای خانه را اشغال کرده
و به دستشویی تبدیل کند .دقیقاً مثل این که فضا
کش بیاید و به مرور بزرگ ش��ود که این طراحی
یکی از نکات قوت این نمایش به شمار می رود.
از دیگر محاسن قابل اش��اره در این اثر ،رعایت و
پیاده کردن دقیق ریتم اس��ت .ریتم در این اجرا
جای��گاه خ��ود را به خوبی بازیافت��ه و به گونه ای
رعایت می ش��ود که تماشاگر هرگز امکان انقطاع
از صحنه را نمی یابد و چش��مانش بر وقایعی که
پی در پی همچون ضرباتی مستمر وارد می شوند،
تا به پایان خیره باقی میماند .نویسنده شیرینی و
تلخی را همچون شرنگ و شکر در هم می آمیزد و
همانند نقاشی پر حوصله تابلوی خود را به تدریج
تکمیل می کند .این ایده نمایش��نامه در اجرا نیز
به خوبی پیاده ش��ده و ص��ورت بیرونی می یابد
ب��ه نحوی که طرح و ظاهر صحنه از ابتدا تا انتها
در ح��ال تکمیل اس��ت و در پایان گویا نقاش که
هم��ان کارگردان اس��ت تابلوی خ��ود را به پایان
رسانده و زیر آن را امضا میکند.
انتخاب بازیگران بس��یار درس��ت و ب��ر گرفته از
ش��ناخت صحیح کارگ��ردان انجام یافته اس��ت.
ش��خصیت ها در وجود بازیگران رسوب کرده اند.
ب��ازی ها همگی قابل قبول هس��تند و خألیی در
این بخش به چش��م نمی آی��د .همگی با رعایت
ریزه کاری های الزم ،ش��یرینی خود را داش��ته و

موسیقی در اثر که این نمایش از پایه هیچ ربطی
به موسیقی پیدا نمی کند .این عدم تجانس هم در
ن��ام گذاری نمایش و هم در آن موس��یقی ش��اد
آغازین که هنگام ورود تماش��اگر به سالن پخش
می شود به چشم می آید و دلیلی کافی و منطقی
برای آن نمی توان یافت.
هنر تئاتر را همواره می توان به سه مفهوم پروتکل،
مورالیتی و سرمونی وابسته دانست که در ساختار
اجرایی این نمایش ،پروت��کل (قرارداد و معاهده)
از جای��گاه وی��ژه و پر رنگ تری برخوردار اس��ت.
دس��تگیره درها بر س��طحی افقی ق��رار دارد و با
تماشاگر قرار گذاشته می شود که آن را به صورت
عم��ودی و در حالت عادی خود بپذیرد .این یکی
از امکانات دوست داشتنی تئاتر است که تماشاگر
این بازی قرارداد را همواره می پذیرد و حتی از آن
لذت می برد ،همانطور که در تعزیه یک تشت آب
را به جای یک رود خروشان (فرات) قبول می کند.
صحنه این نمایش از آغاز ت��ا پایان همواره به دو
قسمت با مرزبندی نامرئی تقسیم شده و تا پایان

پذیرفتی اند .حتی از بازیگر کودک نیز به واسطۀ
بازی گرفتن مناسب و برنامه ریزی شدۀ کارگردان
یک بازی در حد کفایت را مشاهده می کنیم که
لطم��ه ای به کار وارد نک��رده و حتی در مواردی
احساس��ات جمع��ی تماش��اگران را برانگیخته و
ب��ا خود همراه می س��ازد .در بخ��ش نورپردازی،
کاس��تی هایی به چشم می آید .نوری که از فیلتر
قرم��ز در بخ��ش پایانی نمایش اس��تفاده ش��ده
به قدری ضعیف اس��ت که با نور س��فید صحنه
درآمیخته و در آن محو می ش��ود .الزم است که
برای داش��تن ن��ور قرمز که از مفه��وم های ویژۀ
خود از لحاظ روانشناس��ی رنگ ها برخوردار است
از فیلترهایی مناس��ب تر یا منابع نوری قوی تری
بهره برده می شد تا بتواند در صحنه ظهور کافی
بیابد ،لیکن هم اکنون به گونه ای اس��ت که بود و
نبود آن تفاوتی ندارد و گویا شاهد نور سفید تخت
اولیه ای هس��تیم که از ابتدای نمایش بر صحنه
می تابد .با توجه به اینکه از ابتدا تا انتهای نمایش
هیچ تاریکی دادنی وجود ندارد و این نمایش تک

پرده ای حتی در تعویض صحنه ها و بیرون رفتن و
ورود بازیگر نیز همواره بر نور ثابت می چرخد ،الزم
بود در طراحی نور تمهیدات ویژه تری تدارک دیده
می ش��د که برای مثال به همین نور قرمز پایانی
بسنده می کنم که ضعیف استفاده شده است.
در بخش موس��یقی نیز مانن��د نور در حد کفایت
عمل نش��ده اس��ت .اخیرا ً ش��اهدیم که برخی از
کارگردان��ان ب��ه دلی��ل تأکید گذاری ب��ر اجرای
ص��رف ،موس��یقی را به ط��ور عامدانه اس��تفاده
نمی کنند یا بسیار اندک از این عنصر تأثیر گذار بهره
م��ی گیرن��د در حالی ک��ه در اجرای��ی همانند
«سماعی زاده» با این همه انگیزش احساسی ،این
عنصر مهم می توانس��ت با یک طراحی ویژه و پر
قدرت ،نمایشی بسیار تأثیر گذارتر را رقم بزند که
چنین اتفاقی نمی افتد و همان اندک موسیقی ای
نی��ز که در نمایش وجود دارد ،هنوز یک س��اعت
از اجرا نگذش��ته از ذهن تماشاگر پاک می شود و
نمی تواند چیزی از آن را به خاطر بیاورد .این یعنی
موس��یقی از جایگاه الزم در این نمایش برخوردار
نبوده است .تمرکز کارگردان بر سایر زمینه های
نمایش از قبیل متن ،طراحی صحنه ،حفظ ریتم و
بازی ها که همگی موفقیت آمیز از آب در آمده اند
موجب شده که قدری از مقوله های نور و موسیقی
غافل شود.
کارگ��ردان ضم��ن اینکه نویس��نده متن نمایش
نیز هس��ت توانسته اس��ت با یک طرح داستانی
غیر قابل پیش بینی ،تماشاگر خود را سوپرایز کند.
اطالعات به تدری��ج و با تمهیداتی فنی با رعایت
اصول صحیح نمایشنامه نویسی به مخاطب داده
می شوند .نویسنده س��که های کیسه داستانش
را ممس��کانه خرج می کن��د و اینچنین همواره
تماش��اگرش را تش��نه و دنبال کننده ماجرا نگاه
می دارد ،هر بار نظر او را دربارۀ اتفاق بعدی عوض
م��ی کند اما معموالً پیش بینی ها باز هم غلط از
آب در می آیند و حقیقت تازه ای برمال می شود
که ذهن و احساسات مخاطب را به بازی می گیرد.
متن و کارگردانی هر دو از ق ّوت کافی برخوردارند
و تأثیر آن در واکنش ها و برانگیختگی های حسی
و ذهنی تماشاگران هویداست.
از س��ویی دیگر ض��رورت های وقای��ع اجتماعی
– سیاس��ی وقت جامعه نظیر انتخابات ریاس��ت
جمهوری نیز به نحوی در نمایش گنجانده ش��ده
که نه تنها شعاری و مستقیم به نظر نمی رسد بلکه
به گونه ای در ذات داستان و در قالب انتخاب مدیر
ساختمان حل ش��ده که به طرزی غیر مستقیم
و ظریفان��ه به حقایقی از این واقعه سیاس��ی که
پررنگ ترین تم فضای کنونی جامعه است می پردازد
و در جای خود به نحوی مؤثر و کارآمد عمل می کند.
اجرا و عینی کردن مایه های سوررئالیسم در تئاتر
یکی از مش��کل ترین کارهای نمایشی است .این
مکتب در نمایش قدری دیریاب و بیرونی کردن آن
تا حدود زیادی دشوار و به مثابه راهی سنگالخی
است .کارگردان در این نمایش با ترفندهایی نظیر
شکس��تن و نامرئی کردن دیواره��ای خانه برای
دو دختر ،تعیین مرز دو فضا توسط بازیگر ،بسط
یک فضا در دیگری و تدارک نوعی دیزالو بس��یار
کند س��ینمایی بر صحنه و ...ت��ا حد قابل قبولی
توانس��ته از این وادی پر مشقت جان به سالمت
ب��رده و از آزمون دش��واری های��ش موفق بیرون
بیاید .در پایان از طراحی خالقانه پوستر و بروشور
نیز نباید گذشت و در این زمینه قابل اشاره است؛
زیرا توانس��ته فرم و محتوای متن و اجرا را به طور
توأم��ان با یک کار گرافیکی قاب��ل توجه در خود
انعکاس دهد.

خودکشی توماس جین در «مه»

قاب

توم�اس جین در س�کانس تکاندهنده پایانی فیلم «م�ه» فرانک دارابونت در س�ال .2007
دیوید ،گمان میکند که تنها بازمانده شهر نفرینشد ه ماین است .او میخواهد خودکشی کند
...

رابرتدنیرو
وکاتریناسکورسیزی

این تصوی�ر رابرت دنی�رو ،بازیگر
مط�رح س�ینمای جه�ان در کنار
کاترین اسکورسیزی (مادر مارتین
اسکورسیزی) است .کاترین بیشتر
اوقات برای بازیگران و عوامل فیلم
پسرش غذا آماده می کرد.
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محبوبترینمادرسینمایهنددرگذشت
ریما الگو که با ایفای نقش «مادری مهربان» در فیلمهای بالیوود به ش�هرت و محبوبیت
رس�یده بود ،شامگاه چهارشنبه  ۱۷می در  ۵۹س�الگی درگذشت .دلیل مرگ او ایست
قلبی اعالم ش�ده اس�ت .به گزارش خبرآنالین ،او در دهها فیلم و مجموعه تلویزیونی،
نقش مادر شخصیت اصلی را به عهده داشت و در چندین تئاتر به زبان مرآتی هم بازی
کرده بود.

کوتاه از هنر

یادبود علی معلم در کن

قرار اس��ت طی روزهای آین��ده یاد این منتقد،
تهیه کننده و کارشناس فقید سینمایی با حضور
مدیران و سینماگران ایرانی حاضر در هفتادمین
دوره جشنواره فیلم کن گرامی داشته شود .امید
معلم ،فرزند علی معلم نی��ز از حاضران در کن
است و فعالیتهای خبری پدرش در این رویداد
سینمایی را ادامه میدهد و طی دو روز گذشته
اقدام به ارسال گزارشهای تصویری کرده است.
به گزارش ایس��نا ،علی معلم که طی سالهای
گذشته حضور فعالی در جشنوارههای خارجی
بویژه جش��نواره فیلم کن داشت 23 ،اسفندماه
درگذشت.

بهزاد «بیژن و منیژه» می سازد

فری��ال به��زاد ،کارگردان س��ینما با اش��اره به
جدیدترین فعالیت خود گفت« :قصد س��اخت
یکی از قصه های شاهنامه به نام «بیژن و منیژه»
را ب��ه صورت ترکیبی زنده و انیمیش��ن دارم».
به گ��زارش برنا ،او افزود« :هم اکنون در مرحله
مقدماتی ،پژوهش و نگارش هستیم و ترجیح می
ده��م بیان دیگر جزئیات آن را به زمان دیگری
موکولکنم».

«آرش کمانگیر» کلید می خورد

غالمرضا آزادی تهیه کننده و کارگردان سینما
بااشارهبهجدیدترینفعالیتهایسینماییخود
گفت :در حال حاضر فیلم سینمایی «سندباد و
سارا» برای حضور در سی امین جشنواره بین
المللی فیلم های بین المللی کودکان و نوجوانان
آماده شده و اولین نمایش آن در این جشنواره
است .وی ادامه داد :همچنین پیش تولید فیلم
س��ینمایی «آرش کمانگیر» را آغ��از کرده ام،
این فیلم به صورت رئال و انیمیشن سه بعدی
ساخته می شود .این تهیه کننده سینما توضیح
داد :طراحی و تولید بخش انیمیش��ن این فیلم
آغاز ش��ده و فکر می کنم س��اخت آن نزدیک
به یک سال طول بکش��د .فیلمبرداری بخش
رئال این فیلم به زودی در تیرماه توس��ط پیام
آزادی صورت می گیرد .به گزارش مهر ،آزادی
در پایان گفت :فکر می کنم سینمای ایران باید
به قهرمانان شاهنامه توجه بیشتری داشته باشد
و آثاری با چنین موضوع هایی را جلوی دوربین
ببرد تا جوانان و نوجوانان ما آشنا شوند.

هنرمندان
اتفاق غمانگیز در جشنواره کن 2017

موسسجشنواره  فیلمبوسان  
درگذشت

کیم جی سئوک یکی از موسسان جشنواره
فیلم بوسان کره جنوبی و برنامهریز اجرایی
این جش��نواره در حالی که برای شرکت در
جش��نواره کن به این ش��هر س��احلی سفر
ک��رده بود ،درگذش��ت .جی س��ئوک اوایل
اردیبهشت برای شرکت در جشنواره جهانی
فیلم فجر به تهران آمده بود .ورایتی به نقل
از بیانیه جش��نواره بوسان اعالم کرده که او
بر اثر حمله قلبی درگذش��ت .این نشریه به
نقل از منابع نزدیک به جش��نواره بوس��ان
نوشته که کیم جی س��ئوک روز پنجشنبه
در قفسه س��ینه خود احساس درد میکرد
و تصمی��م گرف��ت در آپارتم��ان خ��ود در
کن بمان��د و با همکارانش ن��رود .اما وقتی
همکارانش عصر برگشتند ،بدن بیجان او را
پیدا کردند .سایر کارکنان جشنواره بوسان
در کن فعالیت خود را لغو کردهاند .خانواده
این س��ینماگر و جش��نواره بوسان قدمهای
قانون��ی ب��رای بازگردان��دن پیک��ر او ب��ه
کره جنوبی را آغاز کردهاند .کیم جی سئوک
که در هنگام مرگ  57س��ال داش��ت ،یکی
از س��ه موسس جشنواره بوسان بود که این
روی��داد را در س��ال  1996پایهگذاری کرد
و طی  21س��ال گذشته با بوسان همکاری
میکرد و تا همین اواخرنیز قائم مقام دبیر
جش��نواره بود .به گزارش آی سینما ،او در
سال  1960در بوسان متولد شد و در همین
ش��هر به دانش��گاه رفت .برخی سینماگران
آسیایی مانند آدولفو الکس و بو جانفنگ در
صفحات فیس بوک خود به مرگ او واکنش
نشان داده و ابراز تاسف کردهاند.

صلواتی «پدران» می سازد

سالم صلواتی کارگردان سینما درباره جدیدترین
فعالیت های خود گفت :س��ال گذش��ته پروانه
س��اخت فیلم س��ینمایی «پدران» را گرفتیم.
فیلمنامه خوب این اثر نوشته محمدرضا گوهری
ب��ود که ما بعد از مذاک��ره با چند تهیه کننده
به تازگی با یکی از آنها به نتیجه رسیدیم .البته
پیشتر ق��رار بود یک تهیه کنن��ده دیگر با ما
همکاری کند اما حاال با یک تهیه کننده جدید
به نتیجه رسیده ایم .وی افزود :در نظر داریم این
اثر را در تابستان در یکی از شهرستان ها جلوی
دوربین ببریم .البته پیشتر می خواستیم که در
استان کرمان شروع به فیلمبرداری کنیم اما حاال
احتمال دارد در یاسوج به ضبط بپردازیم .صلواتی
بیان کرد :در حال حاضر پیش تولید «پدران»
ش��روع شده و ما در نظر داریم عوامل صحنه و
پشت صحنه ،ترکیبی از تهرانی ها و افراد بومی
باشد ،به این صورت که برخی از بازیگران از افراد
حرفه ای هستند و برخی از نقش ها را افراد بومی
بازی می کنند .به گزارش مهر ،این کارگردان با
اشاره به موضوع «پدران» گفت :این فیلم درباره
تقابل نسل ها ،فاصله ها و دغدغه های بین پدران
و فرزندان اس��ت .در واقع می خواهیم نقدی به
جامعه داشته باش��یم زیرا این موضوع همواره
وجود داشته و موضوع این فیلمنامه به گونه ای
اس��ت که در پروسه زمان کهنه نمی شود زیرا
فاصله نسل ها همواره وجود دارد.

«فیلشاه» می آید

انیمیشن س��ینمایی «فیلش��اه» ،تازهترین
محصول گ��روه «هنر پویا» ب��ه کارگردانی
ه��ادی محمدی��ان و تهیهکنندگ��ی حامد
جعفری ب��هزودی آماده نمایش میش��ود.
به گزارش هنرآنالین ،این انیمیشن پس از
 ۱۵ماه کار مداوم ،هماکنون آخرین مراحل
پست پروداکش��ن که شامل تدوین توسط
حس��ن ایوبی و آهنگس��ازی توس��ط ستار
اورکی است را طی میکند و قرار است طی
روزهای آینده صداگذاری آن توسط حسین
مهدوی آغاز شود .ضمن اینکه صداپیشگان
بس��یاری به مدیر دوبالژی سعید شیخزاده
به جای کاراکترهای این فیلم صحبت کردهاند.

حامد بهداد در برج میالد میخواند

گروه موس��یقی «دارک��وب» در جدیدترین
س��ری فعالیتهای خود در پنجمین شب از
س��ومین ماه فصل بهار با طرفدارانش دیدار
میکند .این کنسرت در سالگرد  10سالگی
گروه «دارکوب» برگزار میشود و قرار است
حامد بهداد به عن��وان خواننده در این اجرا
ای��ن گروه را همراهی کند .البته پیش از این
کنسرت هم ،بهداد سالها با همایون نصیری
به عنوان سرپرست این گروه همکاری داشته
است.

رویدادهای هنری

«آوازهای سر شام»
در ایرانشهر

«آوازهای سر شام» با به نمایش گذاشتن زندگی
سه نسل ازسه دهه مردم در تماشاخانه ایرانشهر
به روی صحن��ه رفت .امین وحیدی پور بازیگر
نمایش «آوازهای س��ر شام» گفت :این نمایش
با محوریت سه خانواده از سه نسل را به صورت
موازی روایت میکند و یک داستان در دهه 50
میگذرد و مربوط به یک خانواده سه نفره که یک
پسر  13ساله دارند و اوضاع مالی خوبی ندارند و
یک موضوع در دهه  60میگذرد که دو نفر در
محاص��ره نیروهای عراقیاند و موضوع دیگر در
دهه  90اتفاق میافتد که روایت مشکالت یک
زوج جوان را به تصویر میکشد که بسیار مرفهاند
و همس��رش ب��ه او در امان��ت خیانت میکند.
به گزارش ایسنا ،امین وحیدیپور بازیگر نمایش
«میالد یک رویا» در خصوص نقش خود بیان
کرد :درنمایش « آوازهای سر شام» ایفاگر نقش
پاشا هستم که پاشا از خانوادهای با اصالت و مرفه
اس��ت و به همراه همسرش در یک پنت هوس
زندگی میکند .همس��رش به همراه عمویش
نقشهای شوم را برای زمین وی (پاشا) میکشند
و خط تالقی این سه داستان موازی در یک شام
مش��ترک صورت میگیرد که تماشاگر متوجه
رب��ط دور و عمیق این داس��تانها به یکدیگر
میشود.

جایزه برای «الیت سایت»   

انیمیشن «الیت س��ایت» به کارگردانی مسلم
طباطبایی در چهارمین دوره جشنواره هنرهای
زیبای ونی��ز کالیفرنی��ا «Fine Arts Film
 »Festivalکه توسط موسسه هنرهای معاصر
ونیر برگزار می شود ،ش��رکت کرد .به گزارش
مهر ،این انیمیشن توانست جایزه بهترین فیلم
دانشجویی این جشنواره را از آن خود کند.

