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فرهنگی

اکران «من دیوانه نیستم» به تعویق میافتد
غالمرضا فرجی ،سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه  11دی این شورا ،گفت :با
توجه به اینکه هیچکدام از فیلمهای در حال اکران ِ
کف فروششان پایین نبود همچنان
اکران میشود .وی ادامه داد :هدایتفیلم در نامهای که به شورای صنفی نمایش ارائه داد
از اکران فیلم «من دیوانه نیستم» در گروه قدس انصراف داد و احتماالً اکران فیلم به
زمان دیگری موکول خواهد شد.

رویدادهایهنری

«نقطه» در «مس نگار»

مجموعه آثار تصویرس��ازی آذی��ن بقاپور با
عنوان «نقط��ه» به مدت چهارروز به نمایش
گذاشته میشود .آذین بقاپور درباره برگزاری
نمایش��گاه انفرادی تصویرسازی خود ،گفت:
این نمایش��گاه حاصل یکس��ال س��کوت و
صبوری اس��ت .س��کوت و صب��ری که برای
گذاش��تن تکت��ک ای��ن نقطهه��ا الزم بود.
گذاش��تن تک به ت��ک این نقطهه��ا به من
کمک کرد تا سفری از برون به درون داشته
باشم و به احوال دلم گوش دهم و آن را روی
کاغذ آورده و به تصویر بکشم .دلنوشتههای
تمام این تصویرس��ازیها برگرفته از عشقی
اس��ت که همیش��ه در درونم داشته و دارم و
امیدوارم بتوانم در آینده هم آن را حفظ کنم.
بهگزارش ایس��نا ،نمایشگاه «نقطه» ریاضت
صبر اس��ت ک��ه برای حفظ عش��ق درونیام
کش��یدهام .نمایش��گاه «نقطه» روز جمعه،
پانزده��م دی ماه ،افتتاح و به مدت چهارروز
در گالری «مسنگار» برپاست.

فرانچسکوکفیسودرایران

فرانچسکو کفیس��و ،موزیسین ایتالیایی برای
حضور در س��ی و سومین جشنواره موسیقی
فج��ر راهی ایران خواهد ش��د .فرانچس��کو
کفیس��و یکی از استعدادهای استثنایی تاریخ
موسیقی است .زمانی که تنها  9سال داشت،
نخستین گامهای خود را در موسیقی برداشت
و با موسیقیدانهایی که آواز ه جهانی داشتند،
هم��کاری ک��رد .او در س��ال  ۲۰۰۴بهعنوان
میهمان ویژه در فس��تیوال موسیقی سانرمو
ش��رکت کرد و در س��ال  ۲۰۰۵جایزه مجله
گ را از آن
مه��م جز ژاپ��ن و ژورنال س��ویین 
خود کرد .بهگزارش باش��گاه خبرنگاران ،این
هنرمند ایتالیای��ی 29دیماه در تاالر وحدت
روی صحنه خواهد رفت.

«تلکه»سراغرشوهبگیرانرفت

چرخه پرداخت و دریافت رش��وه در مس��تند
«تلکه» به کارگردانی مس��عود کارگر بررسی
میشود .مسعود کارگر گفت :مستند «تلکه»
با موضوع فس��اد اداری بهویژه در حوزه رشوه
در سازمانها و ادارههای مختلف ساخته شده
اس��ت .بهعنوان مثال ،در برخ��ی موارد یک
ساختمانس��از وقتی میخواهد ساختمانی را
بنا کند باید به ادارات و سازمانهای مختلف
رش��وه دهد تا بتواند کار خود را پیش ببرد و
ما در این مستند روند رشوهدادن و مشکالت
اداری را که موجب رشوهدادن میشود بررسی
کردهایم .وی ادامه داد :در این مستند سازمان
مالیات ،شهرداری و س��ازمان ثبت بررسی و
با مس��ئوالن آن گفتگو شده است ،همچنین
یک مورد از رشوه نیز پیگیری شده است و با
فرد موردنظر گفتگو کردهایم .بهگزارش مهر،
بهگفت ه وی ،برخی تصاویر موجود در مستند
بهصورت دوربین مخفی گرفته شده است .وی
توضیح داد :مستند «تلکه» به مدت ۴۱دقیقه
س��اخته ش��ده اس��ت و تولید آن نزدیک به
یکس��ال بهطول انجامید .در این مس��تند با
مدی��رکل اداره ثب��ت ام�لاک ،رئیس هیئت
رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری صحبت
شده که هماهنگی برای مصاحبه با این افراد
زمان بسیاری برد.

حامد همایون درباره تازهترین فعالیتهای خود گفت:
چندی پیش سه تکآهنگ با نامهای «حسعاشقی»،
«نیمه م��ن» و «ی��ادگاری» را منتش��ر کردیم که با
اس��تقبال خوب��ی مواجه ش��د .اینک��ه طرفدارانم این
قطع��ات را پس��ندیدند ب��رای م��ن یک دنی��ا ارزش
دارد .وی اف��زود :همچنی��ن در ادامه اجراهای ته��ران روز جمعه
22دیماه در قالب س��ی و س��ومین جش��نواره موسیقی فجر در
سالن همایشهای ایرانیان دو سانس میزبان هوادارانم خواهم بود.

جشنواره فجر از بهترین اتفاقهای موسیقی است

در این کنسرت طی هر سانس  25قطعه از آلبومهایم
را اجرا خواهم کرد .او ادامه داد :طبق برنامهریزیهایی
که انجامگرفته ،تغییراتی در گروه اجرایی ارکس��تر
کنس��رتها ،همچنین ترانهسرایان اعمال کردیم که
مطمئن��م طرفداران از این تغیی��رات راضی خواهند
بود ک��ه از جمله این تغییرات آرین میکائیلی��ان بهعنوان نوازنده
کیبورد جدید گروه حضور خواهد داشت .همایون اضافه کرد :بهنظر
من جش��نواره موس��یقی فجر که این بار سی و سومین دوره خود

را پشتس��ر میگذارد یکی از بهترین اتفاقهای موسیقی است و
امیدوارم تداوم داش��ته باشد .بهگزارش هنرآنالین ،این خواننده در
پایان گفت :س��امان امامی دوس��ت و همراه همیشگی من که در
تولید آلبوم بهعنوان تنظیمکننده و در کنسرتها رهبر ارکستر در
کنار من حضور داشت ،در کنسرتهای جدید به غیر از نوازندگی
کیبورد بهعنوان نوازنده گیتار حضور پیدا خواهد کرد .فکر میکنم
تعلقخاطر این نوازنده به گیتار که همواره طی این س��الها مورد
توجه بوده ،میتواند اتفاق جدیدی در اجراهای ما باشد.

جشنواره فجر

تعج�ب میکن�م برخ�ی از
انیمیشنس�ازان ایران�ی ب�ا این همه
زحمت یک اثر را تولید میکنند ،ولی
ب�رای صداگ�ذاری ،کار را ب�ه افرادی
تحوی�ل میدهند که س�ابقه چندانی
در دوبل�ه ندارند .انیمیشنس�ازهایی
س�راغ دارم ک�ه کارش�ان را ب�ا یک
تیم کمتجربه دوبله ش�روع میکنند،
ول�ی وقت�ی میبینند آنچ�ه مطلوب
اس�ت برآورده نش�د بع�د از هزینه و
ص�رف زمان ،س�راغ یک تی�م دوبله
دیگر رفتند

جشنوارهفیلمفجر
امسال فرشقرمز ندارد

روز یکش��نبه و بعد از برگزاری نشست خبری
دبیر سیوشش��مین دوره جشنواره فیلم فجر
و اعالم اس��امی فیلمهای بخش مسابقه ،دبیر
جشنوارهبههمراهمحمدمهدیحیدریان،رئیس
سازمان سینمایی ،علیرضا رضاداد به کمیسیون
فرهنگ��ی مجلس رفتن��د .اح��د آزادیخواه،
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره
ب��ه نتایج مثب��ت این دیدار ،گفت :مس��ئوالن
جشنواره فیلم فجر در این نشست گزارشی از
اقدامات انجام ش��ده برای برگزاری جشنواره و
نح��وه انتخاب فیلمها به اعضای کمیته هنری
ارائ��ه کردند .نماینده م��ردم مالیر در مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه علی مطهری
و احم��د مازنی نیز بهعن��وان دیگر اعضای این
کمیته در جلسه حضور داشتهاند ،افزود :به گفته
مسئوالن جشنواره ،هزینههای جشنواره فیلم
فجر امسال نسبت به گذشته  ۵۰درصد کاهش
یافت��ه و این کاهش هزینهها یکی از نقاطقوت
جشنواره امسال است .وی گفت :حضور تعداد
قابلمالحظ��های از فیلمه��ای دفاعمقدس��ی
در جش��نواره نقطهقوت دیگر این جش��نواره
است .بهگفته مس��ئوالن ،بساط فرشقرمز که
در دورههای قبل حواش��ی به همراه داش��ت و
جنجالآفرین ب��ود ،در این دوره از جش��نواره
برچیده شده است .این نماینده به پیشنهادهای
اعضای کمیته متبوعش به مسئوالن جشنواره
فیلم فجر و س��ازمان سینمایی اش��اره کرد و
گفت :تعامل بیشتر و ارائه گزارشهای منظم به
کمیسیون و کمیته از جمله این پیشنهادها بود،
ل دوطرف توافق شد .آزادیخواه
لذا بر سر تعام 
همچنین از نمایش تعدادی از فیلمها از سوی
مس��ئوالن جش��نواره برای اعضای این کمیته
قبل از آغاز جش��نواره و معرفی علیرضا رضاداد
بهعنوان رابط فرهنگی س��ازمان س��ینمایی با
کمیس��یون فرهنگی خبر داد .بهگزارش ایلنا،
سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس افزود:
در این جلس��ه نمایندگان در این خصوص که
فیلمهای کمدی بیش از حد خطوط قرمز را رد
میکنند ،صحبت کردند که این موضوع مورد
قبول رئیس سازمان سینمایی قرارگرفت.

«افتادهها»کلیدخورد

سریال «افتادهها» به کارگردانی علیرضا امینی
که قرار اس��ت نوروز ۹۷روی آنتن ش��بکه دو
س��یما برود روز گذش��ته ۱۱دی ماه در شهر
شیراز کلید خورد .بهگزارش مهر ،در خالصه
داس��تان این سریال ۱۵قس��متی آمده است:
«افتادهه��ا» داس��تان دو برادر اس��ت که هر
کدام در مس��یر علم و ثروت به موفقیتهایی
رس��یدهاند و در ایام نوروز با خانوادههایش��ان
در مهمانسرایی در مشهد اقامت میکنند که
با ورود یک مس��افر خارجی حوادث جالب و
شیرینی برایشان رقم میخورد...

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

سینمایجهان

«توطئهآمیز»بههالیوودمیآید

فیل��م س��ینمایی «توطئهآمیز» با ن��ام فرعی
«آخری��ن کلید» به کارگردان��ی آدام روبیتل از
هفته اول سال  2018اکران بینالمللی خود را
در سینماهای جهان آغاز خواهد کرد« .آخرین
کلید» فیلمی ترسناک آمریکایی به نویسندگی
لی ونل اس��ت که بهعنوان چهارمین قسمت از
س��ری فیلمهای توطئهآمیز بهش��مار میرود.
بهگ��زارش میزان ،پدر و م��ادر خانواده المبرت
جاش (پاتریک ویلس��ون) و رن��ای (رز بایرن)،
فرزندان خود دالتون (تای سیمپکینز) و فاستر
(اندرو آستور) و دختر نوزاد کالی بهتازگی به یک
خان��ه جدید نقل مکان کردهاند .مدت کوتاهی
پ��س از آن ،دالتون س��ر و صدای بازش��دن در
اتاق شیروانی را میشنود به خودی خود به آنجا
کشیده میش��ود .او از یک نردبان در حالی که
میخواهد چراغ را روشن کند ،میافتد و چهرهای
را در آینه میبیند و از ترس جیغ میزند ،رنای
و جاش با عجله به کمک او میآیند .روز پس از
این واقعه ،دالتون به کما میرود.

کوتاه از هنر

تور اروپایی «آذر» آغاز میشود

نمایش فیلم س��ینمایی «آذر» به کارگردانی
محمد حمزهای و تهیهکنندگی نیکی کریمی
از پنجم ژانویه در سراسر اروپا آغاز میشود.

«متری شش و نیم» کلید میخورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «متری شش و نیم»
با بیش از  ۵۰بازیگر تا کمتر از  ۱۰روز آینده آغاز
میشود.عالوهبر شهابحسینیوپیمان معادی،
پریناز ایزدیار هم به گروه بازیگران پیوست.

خسروخسروشاهی:

ن را جدی میگیرند
صداپیشهها انیمیش 

خسروخسروش��اهی از صداپیش��گان باس��ابقه
س��ینمای ایران اس��ت که او را با ش��خصیت آلن
دلون در س��ینمای ایران بیشتر میشناسیم .این
هنرمند باس��ابقه به هم��راه بهرام زن��د ،چنگیز
جلیلوند ،نص��راهلل مدقالچی ،مریم ش��یرزاد ،اکبر
منافی و تورج نصر ،دوبله شخصیتهای انیمیشن
س��ینمایی «فهرس��ت مقدس» را برعهده دارند.
خسرو خسروش��اهی که روایت داستان انیمیشن
«فهرس��ت مقدس» را برعهده دارد ،معتقد است:
انیمیشن موضوع جدی است و اتفاقاً باید بهدست
اساتید مجرب دوبله س��پرده شود .در دوبله است
که کاراکترهای انیمیش��ن زبان باز میکند و اگر

بهدس��ت مدی��ر دوبالژ کمتجربه س��پرده ش��ود،
کاراکترها الکن خواهند بود.

کاراکترهای انیمیشن با دوبله زبان باز میکنند

خس��رو خسروش��اهی دوبلور س��ینمای ای��ران با
اش��اره به اینکه یکی از محاس��ن دوبله انیمیش��ن
«فهرستمقدس» حضور اس��اتید برتر دوبله ایران
است ،گفت :تعجب میکنم برخی از انیمیشنسازان
ایرانی با این همه زحمت یک اثر را تولید میکنند ،ولی
برای صداگذاری ،کار را به افرادی تحویل میدهند
که سابقه چندانی در دوبله ندارند .انیمیشنسازهایی
سراغ دارم که کارشان را با یک تیم کمتجربه دوبله

لیام نیسون به دنیای اکشن بازگشت

لی��ام نیس��ون ،بازیگ��ر
پیشکس��وت و باتجرب��ه
س��ینمای هالیوود از جمله
اش��خاصی است که بازی در
اکثر ژانرهای س��ینمایی را
تجربه کرده اس��ت .وی اما
در سالهای اخیر و با وجود
کهولت سن همچنان در آثار
اکش��ن خوش میدرخشد.
آنچ��ه بیش از هم��ه جالب
اس��ت اینکه این بازیگر سینمای جهان چندی
پیش از خداحافظی با جهان اکش��ن خبر داده
بود ،اما بسیار س��ریع به دنیای رزمی بازگشت.

نمای��ش «صددرصد» این روزها ب��ا بازی هوتن
شکیبا و ستاره پس��یانی در تماشاخانه ایرانشهر
روی صحنه رفته است .نمایشی شخصیتمحور
درباره چالشهای جنگ ق��درت و زیادهخواهی
و مس��ائل پیرامون��ش .نمایش��ی ک��ه ب��ا اقبال
مخاطبان روبهرو ش��ده است .نمایشی بر اساس
نمایش��نامهای از مارکس لوید و با ترجمه پالوده
و پیراسته وحید رهبانی .لوید نمایشنامهنویسی
است که کمتر نامش در ایران شنیده شده است.
این نویسنده معاصر انگلیسی شاید با اجرای این
نمایش نامش در ایران رونمایی شود و در آینده
س��ایر کارهایش هم روی صحن��ه برود .مرتضی
اسماعیل کاشی بازیگر -کارگردان خوشنقش و
متین تئاتر و سینما سالهاس��ت در بازیگری و
کارگردانی فعالیت میکند و با اجرا و کارگردانی
نمایش «سهخواهر» نشان داد در کارگردانی هم
به اندازه بازیگری موفق و کاربلد اس��ت .مرتضی
اس��ماعیل کاش��ی از بازیگران توانمند در عرصه
تئاتر اس��ت که تاکنون در نمایشهایی همچون
«برن��ارد م��رده اس��ت»« ،مکب��ث»« ،عجایب
المخلوق��ات» و «کالغ» به ایفای نقش پرداخته
اس��ت .او با درخشش و بازی در نمایش موفق و
تحسینشده ویتسک به کارگردانی رضا ثروتی،
موفق ب��ه دریافت جایزه بهتری��ن بازیگری مرد
در سیویکمین جش��نواره بینالمللی تئاتر فجر
شده است .اس��ماعیل کاشی همچنین در فیلم
«ارغ��وان» در کنار مهتاب کرامت��ی ،الهام کردا،
نس��یم ادب��ی و آزاده صم��دی ب��ه ایفای نقش
پرداخت .ایران تئاتر با مرتضی اس��ماعیل کاشی
درب��اره اج��رای دومی��ن نمایش«صددرصد» و
ویژگ��ی ژانری آن ،گفتگویی انج��ام داده که در
ادامه میخوانید.
با توجه به موفقیت و استقبال مخاطبان از
نمایش «سه خواهر» که بهعنوان اولین تجربه
کارگردانی ،آن را در تاالر مولوی روی صحنه،
اجرا کردید ،چگونه نمایش «صددرصد» را
بهعن��وان کار دوم کارگردانیت��ان انتخاب
کردید؟
اس��تراتژی که در زمینه کارگردانی برای خودم
طرح کرده بودم بر این منوال اس��توار اس��ت که
کارگردانی را جدی و مستمر دنبال کنم و فقط
یک نمایش را روی صحن��ه نبرم .االن هم برای
اج��رای نمایش طرحه��ا و ایدهه��ای زیادی در
ذهن دارم و اگر ش��رایط فراهم ش��ود آنها را در
آینده عملیاتی خواهم کردم ،بنابراین کارگردانی

ت و آمد»
فیلم س��ینمایی «رف�� 
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خ��ود را آغ��از خواه��د ک��رد .از
بازیگران این فیلم میتوان به لیام
نیس��ون ،ویرا فارمیگا ،سام نیل،
جاناتان بانکز و پاتریک ویلس��ون
اش��اره ک��رد .بهگ��زارش میزان،
مایکل (لیام نیسون) یک فروشنده
بیمه است که در طول روزش به
ت و آمد است .بعد
خانه در حال رف 
از تماس یک غریبه مرموز مایکل مجبور میشود
هویت مخفی یک مسافر در قطار خودش را قبل
از آخرین توقف کشف کند.

شروع میکنند ،ولی وقتی میبینند آنچه مطلوب
است برآورده نشد بعد از هزینه و صرف زمان ،سراغ
یک تیم دوبله دیگر رفتند .وی ادامه داد :انیمیشن
ب��ا دوبله ،زبان باز میکن��د و در این زبان بازکردن،
انیمیشن هم میتواند زبانی شیوا و متناسب داشته
باشد هم اینکه همچون بچهای الکن باشد .وی در
مورد تفاوت دوبله در انیمیشن و فیلمهای خارجی،
گفت :در دوبله فیلم ،صدای شخصیت و بازیگر فیلم
را دارید و حجم صدا ،تیپ و طرز تکلم پرس��وناژها،
به شما کمک میکند ،اما در انیمیشن باید تیپها
را بشناس��ید و تجربه شناخت صداهای مختلف را
داشته باشید.

خسروش��اهی ک��ه در کارنامه کاری خ��ود دوبله
انیمیش��نهای ایرانی چون فرمانروایان مقدس را
دارد گفت :دوبلورها انیمیش��ن را بیش��تر از خود
انیمیشنسازها جدی میگیرند ،چون در انیمیشن
با مخاطب کودک و نوجوان طرف هستید که نگاه
حساس و تیزبینی دارد و باید جدی گرفته شوند.
ک خوششانس» را دوبله
زمانی که ما انیمیشن «لو 
میکردیم ،هیچکس فکر نمیکرد یک چنین تیم
دوبلهای ،سراغ دوبله یک کار انیمیشن برود .دیدید
که وقتی این کار دوبله شد ،چه اثر ماندگاری شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه تیمهای دوبله برای یک اثر
انیمیشن ارزش و وقت میگذارند ،تاکیدکرد :خود
من س��ابقه دوبله کاراکترهایی در انیمیشنهایی
مث��ل «رابین هود»« ،بمبی» و «صدو یک س��گ
خال��دار» را دارم .این را از این جهت میگویم که
دوبله انیمیش��ن برای دوبلورها جدی است ،چون
با انتخ��اب تیپها ،اجراها و پرس��وناژهایی طرف
هستیم که کار را پیچیده میکند .حاال تصور کنید
همین االن استودیوهایی هستند که در فاصله دو
روزه ،یک انیمیشن را دوبله کنند و کنار بگذارند.
بهگزارش فارس« ،فهرس��ت مق��دس» تازهترین
محص��ول مرک��ز اوج کودک و نوجوان اس��ت که
از 15آذر در بهترین س��ینماهای کش��ور در حال
اکران است.

منوچهر لشگری درگذشت

منوچهر لش��گری ،آهنگساز،
نوازنده ویلن و فلوت کشورمان
ظهر روز گذش��ته (دوش��نبه
 11دی) دارفان��ی را وداع
گفت .سهیل لش��گری فرزند
منوچهر لش��گری ضمن اعالم
این خبر گفت :استاد منوچهر
لش��گری بر اثر بیماری ریوی
در بیمارس��تان کسرای تهران
دار فانی را وداع گفت .منوچهر
لشگری ساخت آثاری برای خوانندگانی چون
غالمحسین بنان ،جمال وفایی ،ناصر مسعودی
و بس��یاری از خوانندگان دیگ��ر را در کارنامه

مرتضی اسماعیل کاشی:

کارگردانی را جدی و مستمر دنبال کنم

خ��ود دارد .او ب��ا هم��کاری
شاعران و ترانهسرایان مختلف
در مجم��وع  ۲۰۰اثر باکالم و
بیکالم از خود برجای گذاشته
است .بهگزارش ایلنا ،منوچهر
لش��گری عالوه بر آهنگسازی،
تنظیم بسیاری از آهنگهایش
را نی��ز خ��ود بهعهده داش��ته
اس��ت .او نواختن کمانچه را
نزد علیاصغر بهاری و ویلن را
نزد بزرگ لش��گری و جواد لشگری و نیلبک
و فل��وت را ن��زد پدر خود علیاصغر لش��گری
آموخت.

را برای اجرا انتخاب کنم .از چند دوست مترجم
درخواس��ت کردم ک��ه متن به م��ن ارائه کنند
و تع��دادی متن را خوان��دم و وحید رهبانی این
متن را پیشنهاد داد و خواندمش و دیدم با فضای
ذهنی و انتظاراتم تطابق دارد و کارش کردم.
ت�لاش کردید به کلی از فضای نمایش
«سهخواهر» دور شوید؟
آنقدر زیاد به این کار تاکید نداشتم .همانطوری که
گفتم معیارم تجربهگرایی است .در «سهخواهر»
تا ح��دی قصهگویی را کمرنگ و بار روایت را در
فضا و مد بهوجود آوردم .در نمایش «صددرصد»
تمرکزم روی روایت داس��تانی جذاب بود .شاید
در تجربه بعدیام ترکیبی از این دو فضا را مورد
استفاده قرار بدهم.

در کنار بازیگ��ری برایم حائز
اهمیت است.

ترجی�ح میده�م موقعی
که نمایش�ی را کارگردانی
میکن�م تم�ام تمرک�ز و
حواس�م بهط�ور کام�ل
معط�وف ب�ه کارگردان�ی
باش�د و فق�ط از ای�ن کار
لذت ببرم .بازی توامان در
صحنه یک مقدار درگیری
ذهنی بهوجود میآورد

در نمایش «سهخواهر»
از بازیگران��ی اس��تفاده
کردید که بهعنوان هنرجو
اصول بازیگری را نزد ش��ما
آموخته بودند .اما در نمایش
«صددرص��د» از بازیگران
حرف��های و نامآش��نایی
اس��تفاده کردید .آی��ا این
مسئله قدم روبه جلویی در
کارتان محسوب میشود؟
من خیلی استفاده از بازیگران حرفهای و نامآشنا
را قدم روبه جلویی برای حرفهایشدن نمیدانم،
زیرا برای��م تجربهگرایی محور و مهم اس��ت .در
سیس��تم کار کارگاه��ی ،آزمون و خط��ا ،اتفاقا
کارکردن با هنرجویان بیشتر جواب میدهد.
به ه��ر حال جوان��ان انگیزه و اش��تیاق
بیشتری هم دارند؟
همینطور است و این مسئله برایم مهم است.
چقدر در اجرای نمایش «صددرصد» به
بحث تجربهگرایی اهمیت دادهاید؟
من اقتباس وفادارانهای از نمایشنامه لوید انجام
دادم .البته تغییرات جزئی در حین اجراییشدن

نمای��ش گریزناپذی��ر ب��ود و
تجربهگرایی ه��م در این اثرم
به این جهت ب��ود که قصهای
وفاداران��های روی صحن��ه
اجرا کن��م و بتوان��م برخالف
کار قبل��یام س��اختار روایی و
گفتگومحوری را تجربه کنم.

آیا نمایش «صددرصد»
را میتوانی��م در گون��ه آثار
معمایی – وحش��ت ارزیابی
کنیم؟
ب��ه اس��تفاده از ژانر وحش��ت در م��ورد نمایش
اعتقادی ندارم .کار یک جورهایی در حوزه ژانری
درام روانشناس��انه قابل تعریف اس��ت .البته در
اجرایم یک مقدار تالش کردم فضای وحشتی که
اشاره کردید بهصورت خیلی نرم دیده شده شود.
بهخاطر ساختار معمایی متن میتوانیم رگههایی
از ژانر معمایی را در اجرا مشاهده کنیم.

چگونه ب��رای اجرای نمایش جدیدتتان
نمایشنامه «صددرصد» را انتخاب کردید؟
بالفاصله بعد از خاتمه اجرای نمایش «سهخواهر»
عالقه پیدا کردم در کار بعدیام به س��راغ متنی
بروم که در آن از ش��کل و شمایل فرم و حرکت
و طراحی و رقص سه خواهر دور باشد .یک جور
نمایشی رئالیستی که در ضمن قصهگو هم باشد

ب��ه چ��ه دلی��ل در نمایش ب��ا توجه به
جذابیتهایی که نقش مرد قصه داشت بازی
نکردید؟
بهش��دت به این نقش عالقه داش��تم و بازیاش
هم بسیار وسوس��هانگیز بود ،اما ترجیح میدهم
موقع��ی ک��ه نمایش��ی را کارگردان��ی میکنم
تمام تمرکز و حواس��م بهطور کامل معطوف به
کارگردانی باش��د و فقط از ای��ن کار لذت ببرم.
بازی توامان در صحنه یک مقدار درگیری ذهنی
بهوجود میآورد.
در حال حاضر ب��ا توجه به اینکه هوتن
شکیبا با حضورش در مجموعه «لیسانسههای
دو» بازیگر کارهای کمدی شناخته میشود،
در حی��ن انتخ��اب او به چنین مس��ائلی فکر
نکردید؟
هوتن ش��کیبا ،بازیگر بااس��تعدادی است و این
انگیزه و عالقه را دارد که نقشهای متفاوت بازی
کند و خودش میخواست در قالب و ژانر خاصی
محدود نشود.
اینکه مارکس لوید بهعنوان نویسندهای
ک��ه در ایران گمنام اس��ت برایتان چالش��ی
بهوجود نیاورد؟
برای اولین بار وحید رهبانی متن او را به فارس��ی
ترجمه کرده و نویسنده معاصر انگلیسی است و در
حاضر هم مشغول نوشتن فیلمنامه برای ساخت
س��ریال اس��ت .از طریق وحید رهبانی با ایش��ان
ارتباط��ی برق��رار کردیم و برایش ج��ذاب بود که
متنش به زبان دیگری ترجمه و روی صحنه برود.

