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فرهنگی

آثار «معرق » جعفری در ارسباران
آفتاب یزد :نمایشگاه «معرق » با آثار استادخسرو جعفری و رضیه فیروزی  18تا
 27آذر در فرهنگسرای ارسباران به نمایش در میآید .این نمایشگاه با  40اثر معرق در
ابعاد مختلف با موضوع طبیعت آزاد و پرتره در گالری یک ارسباران ساعت  9تا  20برای
بازدید عموم برپاست .مراسم افتتاحیه این نمایشگاه فردا جمعه  17آذر ساعت  17:30با
حضور هنرمندان در گالری یک ارسباران برگزارمی شود.

هنرمندان ایران
لیلیگلستان:

باعث تاسف است که «هفت نگاه» کم دیده شد

فردا جمعه  17آذر ماه روز پایانی «هفت نگاه»
دهم است .لیلی گلس��تان ،مترجم و گالریدار،
دهمین دوره نمایشگاه "هفت نگاه" را دارای سطح
کیفی باالتری نسبت به دورههای قبل دانست و
دراینب��اره گفت :با وجود اینکه در دهمین دوره
نمایش��گاه "هفت نگاه" ،حساسیت بیشتری را
در جه��ت باال بردن کیفیت آث��ار لحاظ کردیم،
اما متأس��فانه در فروش ش��رایط رضایتبخشی
را نداش��تیم .او ادام��ه داد :دهمی��ن دوره ای��ن
نمایشگاه با تفاوتهای بسیاری در بحث کیفیت
آث��ار و کاهش قیمت فروش رو ب��ه رو بود اما با
وجود این مشخصههای خوب ،متأسفانه فروش
چندان رضایتبخشی را تجربه نکردیم زیرا کشور
در حال حاضر به لحاظ اقتصادی دوره مناسبی
را س��پری نمیکند .مدیر گالری گلستان درباره
دالی��ل حضور هنرمندان ج��وان در این دوره از
نمایش��گاه توضیح داد :چی��زی که برای ما مهم
بود ،حضور هنرمندان شهرس��تانی و جوانترها
در چرخه هنرهای تجس��می است چرا که این
هنر سالهاست که مختص به تهران شده است.
گلستان تصریح کرد :من طی این مدت سفرهای

> مش�کل اقتص�اد ام�روز تنها در
عرصه هنر نیس�ت و تمام بخشهای
تولی�دی و خدمات�ی ب�ا آن درگی�ر
هستند البته امیدواریم که به زودی با
تدابیر دولت این مشکالت از سر راه
برداشته و شرایط بهتری فراهم شود
> ب�ا وجود اینک�ه در دهمین دوره
نمایش�گاه "هفت نگاه" ،حساسیت
بیشتری را در جهت باال بردن کیفیت
آثار لح�اظ کردیم ،اما متأس�فانه در
ف�روش ،ش�رایط رضایت بخش�ی را
نداشتیم

متعددی به شهرهای مختلف داشتهام به همین
خاطر نیز دوست دارم که نمایشگاه خاصی برای
هنرمندان شهرستانی تدارک ببینم زیرا معتقدم
که باید بر این عرصه تمرکز کنیم و از استعدادهای
برت��ر ش��هرهای مختل��ف بهرهمن��د ش��ویم.
او پرفروشترین آثار این دوره از نمایشگاه «هفت
نگاه» را متعلق به جوانان شهرس��تانی خواند و
بیان کرد :از نظر من در شهرستانها استعدادهای
بس��یار خوبی وجود دارد کما اینکه در این دوره
از نمایشگاه «هفت نگاه» نیز پرفروشترین آثار
مربوط به یک جوان با اس��تعداد از س��اری بود
که مجس��مههای بس��یار زیبایی داشت .مدیر
گالری گلس��تان تأکید کرد :تالش ما این است
که هنرمندان با استعداد را در شهرهای مختلف
ایران کشف کنیم تا به حال خود رها نشوند؛ البته
امیدواریم که بتوانیم شرایط بهتری را برای معرفی
این افراد به مجموعهداران و عالقهمندان به هنر
فراهم کنیم .گلس��تان درباره کاهش تعداد آثار
به نمایش گذاشته شده در دهمین دوره "هفت
نگاه" گفت :یکی از عم��ده دالیل کاهش تعداد
آث��ار از  230اثر به  200اثر ،س��ختگیریهای
انجام شده بود که سبب شد حتی بسیاری را از
خود برنجانیم ،اما ما در راستای افزایش کیفیت
دس��ت به چنین اقدامی زدیم .او اقتصاد هنر را
در شرایط نامناس��بی خواند و بیان کرد :از نظر
من طی چند ماهه اخیر اقتصاد به ش��دت دچار
افت شده است زیرا خرید آثار هنری به روحیه و
جیب مردم مربوط است که ظاهرا ً هر دو آنها در
حال حاضر خالی هستند .مدیر گالری گلستان
خاطرنش��ان کرد :مش��کل اقتصاد امروز تنها در
عرصه هنر نیس��ت و تمام بخشهای تولیدی و
خدماتی با آن درگیر هستند البته امیدواریم که
به زودی با تدابیر دولت این مش��کالت از سر راه
برداشته و شرایط بهتری فراهم شود .به گزارش
هنرآنالین ،گلس��تان در پایان اظهار کرد :بسیار
باعث تأس��ف اس��ت که آثار دهمین نمایشگاه
«هفت نگاه» کم دیده ش��د این در حالی اس��ت
که ما همیشه در گالری گلستان با حجم زیادی
از عالقهمندان به هن��ر رو به رو بودیم به نحوی
که عموماً اف��راد برای دیدن آثار چند روز پیاپی
به گال��ری مراجعه میکردند ب��ه همین خاطر
خلوت بودن فضای گالری برای ما بسیار عجیب
و ناخوشایند بود.

هنرمندانجهان

متیو مک کانوهی در نقش یک پسر سفید پوست

فیلم س��ینمایی «ریک پس��ر سفیدپوست» به
کارگردانی «یان دمانگ» اکران بین المللی خود
در سینماهای آمریکای ش��مالی را از  26ژانویه
 2018آغ��از خواهد کرد .فیلمنامه ریک پس��ر
سفیدپوس��ت را لوگان میلر به همراه نوح میلر
و اندی ویس نوش��تهاند .در این فیلم بازیگرانی
همچون متیو مک کانوهی ،ریچی مریت ،جنیفر
جیسن لی ،بروس درن ،بل پاولی و پایپر لوری به
ایفای نقش پرداختهاند .در فوریه  ،2015استودیو
 8فیلمنام��ه خاصی را دریافت کرد که توس��ط
لوگان میلر ،نوح میلر و اندی ویس نوش��ته شده
بود که «ریک پس��ر سفیدپوس��ت» نام داشت.
نوامبر  2016متیو مک کانوهی به عنوان بازیگر به
پروژه پیوس��ت و همچنین یان دمانگ به عنوان

کارگردان فیلم انتخاب ش��د .به گزارش میزان،
دارن آرنوفسکی و اس��کات فرانکلین ،بهترتیب
از ش��رکتهای پروت��وزا پیکچ��رز و ال بی آی
اینترتینمن��ت بنرز به عن��وان تهیهکننده فیلم
انتخاب ش��دند .در ژانوی��ه  ۲۰۱۷بروس درن و
جنیفر جیسن لی به بازیگران فیلم پیوستند.

مریل استریپ بازیگر سرشناس سینمایهالیوود امسال
با فیلم «پست» س��اخته «استیون اسپیلبرگ» یکی
از ش��انسهای اصلی اسکار  2018محسوب میشود.
وی تاکنون  20بار کاندیدای این جایزه ش��ده و س��ه
بار آن را دریافت کرده اس��ت .فیلم سینمایی «پست»
ساخته اس��تیون اسپیلبرگ  22دسامبر  2017اکران بینالمللی
خود را از امریکای شمالی آغاز خواهد کرد .این فیلم تاکنون دو بار
تغییرنام داده اس��ت .در ابتدا اسپیلبرگ نام «پست» را انخاب کرد

او در عنوانبندیها ذکر نش��ده است) .به گزارش
هنروتجربه به نقل از ددالین ،کمپانی «پارامونت»
و تارانتین��و هنوز در این باره نظ��ری ندادهاند اما
بیتردید برای سینمادوس��تان خیل��ی جذاب و
کنجکاوبرانگی��ز خواهد بود که ببینند تارانتینو
ب��ا فیلم��ی از مجموع ه «س��فر س��تارهای» چه
خواهدکرد .آیا ساموئل ال .جکسن باز هم حضور
خواه��د داش��ت و اگر بل��ه ،چه نقش��ی را بازی
خواهدکرد؟ از این سؤالها بسیار است اما بیشک
بازار کشت و کشتار به سبک تارانتینو گرمتر از هر
زمان دیگری (در این مجموعه) خواهد بود!

تلویزیون

ضبط «دورهمی» آغاز شد

ضبط سری جدید برنامه «دورهمی» از روز گذشته
آغاز شد و سحر ولدبیگی در کنار سروش جمشیدی
در این برنامه حضور خواهد داشت؛ همچنین سید
مصطفی احمدی به عنوان تهیهکننده جدید با این
مجموعه همکاری خواهد کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،فصل سوم برنامه پرطرفدار «دورهمی»
با اجرای مهران مدیری از ش��بکه نس��یم پخش
خواهد شد.

خیز مریل استریپ برای چهارمین جایزه اسکار با «پست»

اما بعد از آن اسم «برگهها یا همان اسناد» را برگزید
اما هفته پیش بار دیگر نام «پس��ت» را نهایی اعالم
کرد .این فیلم درمورد سیاستهای امریکا بوده و به
افشای اسناد و اطالعات پنتاگون میپردازد .البته نام
«اسناد پنتاگون» نامی است که رسانهها به این فیلم
دادهاند و به تازگی نام «برگهها» برای این فیلم انتخاب شده است.
این فیلم از  22دس��امبر توسط استودیوی «فاکس قرن بیستم»
به صورت محدود اکران شده و یک هفته بعد از جوایز گلدن گلوب،

از آنجلینا جولی ،رویا سادات ،روت بورگوبلو تا نرگس آبیار ،متی دو و آنماری

کارگردانان زنی که
اسکارمیخواهند

زن کارگردان در میان  ۹۲فیلم اس��کار
در حالی که امس��ال ِ ۲۷
بخ��ش خارجیزبان ج��ای دارند و با این رقم رک��وردی در این
زمینه ثبت ش��ده اس��ت ،تنها شماری به س��والهایی مشترک
درباره تجربیاتش��ان پاس��خ دادهاند .نشریه س��ینمایی ورایتی
سوالهایی مش��ترک را برای همه کارگردانهای زنی که امسال
فیلمشان به بخش اسکار خارجیزبان معرفی شده است ،ارسال
کرده و از آنها خواس��ته است تا بگویند بزرگترین موفقیتشان
و هدفشان از ساخت فیلمهایشان چه بوده است .اینکه قهرمانان
فیلمس��ازی آنها چه کسانی هستند و دلش��ان میخواهد دنیا
چه چیزی را درباره آنها به عنوان یک کارگردان بداند و چه پیامی
دارند؟ از دیگر پرسشهایی است که برای همه این کارگردانها
ارسال ش��ده تا به صورت کتبی به آنها پاسخ دهند .به گزارش
مهر ،پاس��خ ش��ماری از این کارگردانها از جمل��ه نرگس آبیار
کارگردان ایرانی که با فیلمش «نفس» به اس��کار معرفی شد ه و
ش��ماری از کارگردانهایی که از آسیا و اقیانوسیه در این رقابت
شرکتکردهاند ،در زیر آمده است.
رویا سادات سازنده فیلم «نامهای به رئیس جمهوری» از افغانستان

او در پاسخ به این که چه چیزی را میخواسته در فیلمش نشان
دهد گفته اس��ت که او تابوهایی از جامعه خ��ود را در این فیلم
روای��ت ک��رده و بزرگترین مانع او در س��اخت فیلمش موقعیت
امنیتی کش��ورش ب��وده و از آن جا که او در افغانس��تان زندگی
میکند باید به همه این مس��ائل توجه میکرده اس��ت ،چرا که
برخی از مناط��ق فیلمبرداری فیلمش در مناطق��ی ناامن واقع
بودند .این که هیچ استودیوی تولید فیلمی در افغانستان وجود
ندارد و او مجبور بوده از لوکیشنهای واقعی استفاده کند ،ریسک
کارش را باال برده اس��ت .در عین حال او مجبور ش��ده با بودجه
خودش فیلم را بس��ازد چون تهیهکنندهها حاضر نمیش��دند به
سراغ ایدههای جدید بروند .او در پیامی که داده از تهیهکنندگان
بینالمللی خواس��ته است که به تولید فیلم در افغانستان کمک
کنند و تاکید کرده است که با وجود همه مشکالت او سعی کرده
تا فیلمی با کیفیت باال بسازد.
روت بورگوبلو سازنده فیلم «فضای بین» از استرالیا

بورگوبلو دیگر کارگردانی اس��ت که به این پرسشها پاسخ گفته
اس��ت .او بزرگترین مانع را زمان دانس��ته است و از آنجا که این
فیلم ،فیلمی مش��ترک بین ایتالیا و اس��ترالیا بوده ،زمان زیادی
برای تولید آن صرف ش��ده است .او دس��تاوردهایش را ترکیبی
از پایداری ،سرنوش��ت و حمایت شبکه س��ازنده دانسته است و
میگوید امیدوار است بتواند سریالی تلویزیونی برای زنان بسازد.
او از فدریک��و فلینی به عنوان قهرمان خ��ودش نام برده و این را
که زنان کارگردان در استرالیا هنوز در اقلیت هستند پیامی برای
مردم دانسته و میگوید استرالیا راهی طوالنی در پیش دارد تا به
برابری موقعیتها برای زنان دست پیدا کند.
آنجلینا جولی سازنده «اول پدرم را کشتند» از کامبوج

تارانتینو به «سفر ستارهای» میرود!

وقت��ی کار کوئنتین تارانتینو با ده�� ه  ۱۹۶۰در
نهمی��ن فیلم��ش تمام ش��د ،این ط��ور به نظر
میرس��د که میخواهد س��ری به فض��ا بزند و
فیلم��ی در مجموع��ه «س��فر س��تارهای» را به
تهیهکنندگی جی .جی .آبرامز بس��ازد! تارانتینو
«ای��ده فوقالعادهای» را ب��رای فیلمی در جهان
«سفر س��تارهای» به آبرامز پیشنهاد کرده است.
این طرح توسط تارانتینو و گروهی از نویسندگان
اجرا خواهد شد و فع ً
ال چنین شنیده شده که خود
تارانتینو ممکن اس��ت فیلم را جلو دوربین ببرد.
آبرام��ز در حال حاضر درگیر پ��روژهی دیگری از
فرنچایز فضایی «جنگهای ستارهای» است که در
واقع نهمین فیلم از این مجموعه به شمار میرود.
این پروژه اگر تحقق یاب��د ،اتفاقی متفاوت را در
کارنامه تارانتینو رقم میزند که تا امروز فیلمنامه
تمام فیلمهایش را تقریباً خودش نوش��ته است؛
و فق��ط گاهی وقتها س��راغ نگارش فیلمنامهی
اپیزودهای تلویزیونی یا مث ً
ال بخشهایی از اولین
فیلم «سین سیتی» رفته است (و معموالً نامی از

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

جولی در پاسخ به پرسش نخس��ت میگوید فیلمی با این ابعاد
هرگز در کامبوج س��اخته نش��ده بود و این بزرگترین چالش او
برای س��اختن فیلم بود .در عین حال گروه س��ازنده در کنار هم
بزرگترین دستاورد او بودند و همه عوامل سازنده از پشت دوربین
و جلو دوربین و حتی مترجمها و تراپیستها به او کمک کردند
تا این فیلم ساخته ش��ود .جولی بزرگترین تجربه خالقانهاش را
این میداند که به عنوان یک فیلمس��از بتواند از دیگر هنرمندان

جراحی دیسک کمر
امیرنوریتوسط
تیمپروفسورسمیعی

س��ید علی صالحی بازیگر تئاتر ،س��ینما و
تلویزیون درباره وضعیت جسمانی امیر نوری
گفت :سالها بود که این بازیگر از دیسک کمر
رن��ج میبرد اما با توجه به اینکه درباره بهبود
دیس��ک کمر بعد از جراح��ی اما و اگر وجود
دارد؛ اقدام به جراحی نکرده بود .وی افزود :این
بازیگر تاکید داشت که وقتی پزشک حاذقی
مثل دکتر مسعود شیروانی از تیم پروفسور
س��میعی وجود دارند که سابقه جراحیهای
موفقی مث��ل جراحی مجید صالح��ی را در
سابقه پزشکی خود دارد میتوان اعتماد کرد
و تح��ت عمل جراحی ق��رار گرفت .بنابراین
باالخ��ره تصمی��م گرفت تا تح��ت جراحی
قرار گیرد .عمل پارگی دیسک کمر او ظهر روز
سهشنبه انجام شد و موفقیت آمیز بوده است
و این بازیگر باید دوره نقاهت خود را بگذراند.
به دلیل شرایط خاصی که دیسک کمر بعد از
جراحی دارد امیر چند روز باید در بیمارستان
بماند و بعد از آن در خانه مدتی را استراحت
کند .به گزارش میزان ،صالحی خاطرنش��ان
کرد :شب سه شنبه پیش امیر نوری بودم و
حال روحی او بسیار خوب است.

حمایت کند و با آثارش راه آنها را باز کند تا تواناییها و استعداد
آنها هم به گوش دیگران برسد .او از ریتی پان تشکر ویژه دارد
که هم کارگردانی استثنایی و هم متخصصی در زمینه موسیقی و
عکاسی در کامبوج است و از دوران خمرهای سرخ اطالعات زیاد
داشته است .او میگوید فکر نمیکرد کارگردان شود و خودش را
به عنوان یک کارگردان زن نمیشناسد اما معتقد است باید زنان
پشت همدیگر باشند و نیاز به زنان قویتری هم در این صنعت
هست تا بتوانند دنیا را از زاویه دید زنان روایتکنند.
نرگس آبیار سازنده «نفس» از ایران

آبیار زن بودن را بزرگترین مانع در آغاز کارش میداند و میگوید
ابتدا هیچ کس به کارهایم اعتماد نمیکرد .این مشکلی تاریخی
در سراسر جهان است که زنان اول از زاویه جنسیتشان قضاوت
میش��وند و بعد هنر و تواناییهایشان مورد توجه قرار میگیرد.
او اینکه به عنوان یک فیلمساز و نویسنده توانسته است آنچه را
میخواهد به انجام برساند ،دستاورد خودش میداند و میگوید
توانسته است هر چه را خواسته است بسازد و از این بابت بسیار
خوشحال هم هس��ت .او میگوید معتقد است موفقیت فیلم به
فروش آن در باکس آفیس یا جشنوارههای جهانی بستگی ندارد
و فیلمس��از باید از خودش و کارش رضایت داش��ته باشد .برای
نرگس آبیار بزرگترین دستاوردش مخاطبان و فیلمسازان دیگر
بودهان��د و به ویژه در دو فیلم بلند اخیرش یعنی « ش��یار»۱۴۳
و «نفس» پاس��خهای مثبتی از منتقدان دریافت کرده اس��ت و
اکنون خوش��حال اس��ت که مخاطبان او در خ��ارج از مرزها نیز
میتوانند فیلمش را ببینند .آبیار از کیشلوفس��کی و ایناریتو به
عنوان فیلمسازان محبوبش یاد کرده و در پیام خودش به عنوان
زن ب��ودن ب��ه دوران جنگ ایران و عراق اش��اره کرده که زنان و
ک��ودکان و درگیری آنها در جنگ همواره ذه��ن او را به خود
مشغول کرده و این امر را در فیلمهایش نیز دنبال کرده است.
متی دو سازنده «عزیزترین خواهر» از الئوس

متی دو در پاس��خ به پرس��ش اول از ش��رایطی که باید فیلمش
را میس��اخت به عنوان بزرگترین سد یاد کرده و میگوید این
اولین تجربه در تولید مشترک فیلم بود و گروه سازندگان کوچک
بودند و ۱۲نفری این فیلم را ساختند .آنها با بودجهای کمتر از
۲۵۰ه��زار دالر این کار را انجام دادند .او در عین حال از خودش
به عنوان یک فرد بس��یار خوش شانس یاد میکند که توانسته
است کارگردان شود و در بیان اهدافش میگوید هیچ هدف مادی
برای ساخت این فیلم نداشت و قصد نداشت به فیلمی پرفروش
بدل شود بلکه میخواست آن چیزی را بسازد که دوست دارد.
آنماری جسیر سازنده فیلم «واجب» از فلسطین

آنماری جس��یر میگوید بزرگترین مش��کل اش رودررویی در
موقعیتهایی با عناصر قدرت بود که تالش داش��تند تا این کار
را مقهور خودش��ان کنند چرا ک��ه آن را منطبق بر دیدگاههای
خودش��ان نمییافتند .او بزرگترین دستاوردش را ساخت فیلم
کوتاه «مثل  ۲۰چیز غیرممکن» میداند که س��اختش دو سال
طول کش��ید و به ک��ن راه یافت و او هرگ��ز نمیتواند تلفنی را
که به او مبنی بر پذیرفته ش��دن فیلمش شد فراموش کند .این
کارگ��ردان میگوید این فیلم قدرت اش را به خودش ثابت کرد
و موجب ش��د تا به خودش بیش��تر فش��ار بیاورد .وی از ارنست
لوبیچ ،جان کازاواتیس ،فلینی ،گدار ،دس��یکا و دنیس به عنوان
فیلمسازان محبوب اش یاد کرده است.

از  12ژانویه  2018در سینماهای سراسر دنیا روی پرده میرود .تام
هنکس در نقش بن بردلی سردبیر روزنامه «واشنگتن پست» ظاهر
خواهد شد و مریل استریپ هم با بازی در نقش "کاترین گراهام"
مدیر مس��ئول مصمم و پیگیر این نشریه امریکایی مقابل دوربین
میرود .به گزارش میزان ،داس��تان این فیلم ماجرای انتشار اسناد
محرمانهای است که ارتباط مستقیم با نقش امریکا در جنگ ویتنام
دارد .همین مقوله یکی از ش��انسهایی است که اسپیلبرگ برای
دریافت اسکار دارد.

هنگامهقاضیانی:

نقشم در «یک قناری یک کالغ»
ت بود
سخ 

س��ینما س��وره اصفه��ان
بعدازظهر روز س��ه ش��نبه
 ۱۴آذر م��اه میزب��ان فیلم
«یک قناری یک کالغ» به
کارگردانی اصغر عبداللهی
بود .در نشست بعد از نمایش
این فیلم ،هنگامه قاضیانی با
اشاره به اینکه نقشش در این فیلم ،سختترین نقشی بوده که تا بهحال بازی
کرده است،عنوان کرد« :وقتی فیلمنامه را به من دادند ،نگفتند بهطور جدی
قرار است این فیلم را بازی کنم و من هم مرتب به گزینههایی که میتوانند این
نقش را بازی کنند ،فکر میکردم اما از لحظهای که فیلمنامه را خواندم ،آرزوی
این را داشتم که در این فیلم باشم .میدانستم هربازیگری این نقش را بازی
کند ،کارش خیلی سخت است .سختترین بخش آن هم این بود که ۷۰درصد
کار صدای سر بود .بسته بودن یک چشم شخصیت هم کار را دشوارتر میکرد،
چرا که در این وضعیت بخش زیادی از زبان بازیگر از او گرفته میشد .حاال در
چنین شرایطی ،بازیگر باید بتواند سرسنگینی افراد این خانه را هم نشان دهد.
در تمام نقشهایم تا به امروز و تا آخر عمرم معتقدم این پرسونا است که به من
ورود میکند و این من هستم که از او یاد میگیرم».هنگامه قاضیانی در ادامه
درباره فضای حاکم بر این فیلم و پشت صحنه آن صحبت کرد و گفت« :شما
در کنار آقای عبداللهی انگار هر لحظه بیدار میشوید و نکتهای دستگیرتان
میش��ود .وقتی قرار بود این نق��ش را بازی کنم ،به خودم گفتم زبان مدنظر
نویسنده ،مربوط به چه زمانی است ؟ تعبیر این کلمات برای من سخت بود.
بنابراین سعی کردم به زبان این فیلم نزدیک شوم .فضای حاکم بر پشتصحنه
ما خیلی آرام بود ،به طوری که من به راحتی در نقش الهه بودم .در تمام طول
کار م��ا راحت کار میکردیم ،نظر میدادیم و ب��ا موافقت کارگردان آرام جلو
میرفتی��م ».در بخ��ش دیگری از این نشس��ت از هنگامه قاضیان��ی درباره
همکاری با کارگردانهای اول سوال شد .او توضیح داد«:ایشان کارنامه بلندی
در فیلمنامهنویس��ی دارد و دیپلم افتخار و سیمرغ بلورین دارد اما فیلم اولی
اس��ت .برای من مهمترین نکته برای انتخاب ،آرامش است.االن هم بیشتر با
ی کار میکنم چرا که معتقدم خیلی از کار چندمیها
کارگردانهای فیلم اول 
دچار رکود ش��دهاند.در واقع بعد از گرفتن دو س��یمرغ ،به این نتیجه رسیدم
که باید با کار اولیها کار کرد .اما در مورد آقای عبداللهی از وقتی فیلمنامه را
خواندم ،شک نداشتم باید با ایشان کار کنم.چرا که فیلمنامه مانند زندگی بود.
من در شغلم خیلی دقیق هستم و معتقدم زمان میبرد تا پرسونا را کشف کرد،
با او زندگی کرد و به نقش رسید .پس همزمان دو نقش در دو فیلم متفاوت را
بازی نمیکنم و به اصطالح از این آینه گریم به آن یکی نمیروم».

