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فرهنگی

«اگه بمیری  »...در تئاتر مستقل تهران

نمایش «اگه بمیری »...نوش�ته فلوریان زلر ،ترجمه س�اناز فالح فرد و به کارگردانی سمانه
زندینژاد قرار اس�ت بعد از حضور در س�ی و ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در
تئاتر مس�تقل تهران اجرای عمومی شود .در این نمایش رضا بهبودی ،الهام کردا و ستاره
پسیانی ایفای نقش میکنند .بهگزارش آنا« ،اگه بمیری »...پیش از این در فصل تابستان در
تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.

هنرمندان
سعیدپیردوست:

بامهرانمدیری
اختالف ندارم

سعید پیردوست ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون
درباره فعالیتهای خود در عرصه هنر گفت :در
حال بازی در سریال « 87متر» کیانوش عیاری
هس��تم که بخش��ی از آن فیلمبرداری شده و
بخش دیگ��ری از آن مانده ک��ه باید بهتدریج
تولید شود .وی دلیل کمکاری خود و بسیاری
از هنرمن��دان پیشکس��وت را تهیهکنندگان و
کارگردانان دانست و اظهارکرد :ما همیشه تابع
گروه تولید و فیلمسازان هستیم .هرگاه دعوت
کنند در آثار حضور پیدا میکنیم و اگر دعوت
نکنند زندگی خود را میکنیم .با باالرفتن سن
و س��ال ما نمیتوانیم بهسراغ تهیهکنندگان و
کارگردانان برویم و از آنان بخواهیم که ما را در
آثار خود به بازی بگیرند ،بلکه آنها باید بهدنبال
ما بیایند .پیردوس��ت درباره دالیل عد م ادامه
همکاری با مهران مدیری در س��الهای اخیر،
تصریحکرد :در این باره اصال نمیخواهم صحبت
کنم ،اما هر کسی سالیق و عقیدههایی دارد که
مربوط به خودش است ،نمیتوانم به او بگویم
چرا در این کار هستم و در کار دیگری نیستم.
اینکه گفته میشود اختالفی بین من و مدیری
وجود دارد اصال صحت ندارد .من از دوستداران
مدیری هستم ،به او مدیون و بدهکار هستم و
امیدوارم بتوانم دین خود را ادا کنم.

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
امیر کبیر  lصدراعظم ایران

میرزا محمد تقیخان فراهانی
مش��هور به امیرکبیر ،در سال
 ۱۱۸۶در ه��زاوه اراک بهدنیا
آمد .او یک��ی از صدراعظمهای ایران در زمان
ناصرالدینش��اه قاجار بود .امیرکبیر همس��ر
عزتالدوله ،خواهر ناصرالدینش��اه قاجار بود
و ب��ه س��بب ازدواج دخت��رش تاجالملوک با
مظفرالدینش��اه قاج��ار ،پنجمین پادش��اه از
دودمان قاجار ،پدربزرگ شش��مین ایش��ان،
محمدعلیش��اه نیز بهشمار میرود .اصالحات
امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت
آغاز شد و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد.
مدت ص��دارت امیرکبیر  ۳۹ماه (سهس��ال و
س��هماه) بود .وی بنیانگ��ذار دارالفنون بود که
برای آموزش دانش و فناوریهای نو به فرمان
او در تهران پایهگذاری ش��د .همچنین انتشار
روزنام��ه وقایع اتفاقیه از جمل��ه کارهای وی
بهشمار میآید .سردار عزیزخان موکری ،داماد
امیرکبیر و رهبر قش��ون ناصرالدین شاه بود.
امیرکبیر پس از اینکه با دسیسه اطرافیان شاه
از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد ،در
تاریخ  20دی ۱۲۳۰در حمام فین به دس��تور
ناصرالدینشاه به قتل رسید .پیکر وی در شهر
کربال به خاک سپرده شده است.
محمدمطیع  lبازیگر

کوتاه از هنر

«اسب» در تاالر وحدت

آرش دادگ��ر ،کارگ��ردان و بازیگ��ر درب��اره
جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی
تئاتر گفت :حدود  ۳ماه اس��ت که مش��غول
تمرین نمایش «اس��ب» که تولیدی از کارگاه
آموزش��ی انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان
تهران اس��ت هس��تیم .در ای��ن تمرینها که
روزی  ۷س��اعت بهطول میانجامد جوانهای
فارغالتحصیل و کارکرده تئاتر اس��تان تهران
حضور دارند .وی ادامه داد :قرار اس��ت نمایش
«اس��ب» را در سی و ششمین جشنواره تئاتر
فجر در کارگاه دکور تاالر وحدت روی صحنه
ببریم و از ۱۲بهمن نیز اجرای عمومی این اثر
را در همان مکان آغاز خواهیم کرد .بهگزارش
مه��ر ،دادگر درب��اره ایده و رون��د تمرینهای
«اس��ب» یادآور ش��د :ما روزی  ۷ساعت روی
لحظات ،تمرین میکنیم نه روی ش��کل اجرا.
ای��ن نمایش حاصل کنار هم قرارگرفتن چند
ایده است؛ از دلمشغولیهای خودم گرفته تا
آزمایشهایی که سعی کردیم در نوع روایت و
شیوه اجرایی داشته باشیم.

«اکسیدان» و «نگار»
در نمایش خانگی

ش��ورای ص��دور پروان��ه نمای��ش خانگ��ی با
عرضه چه��ار عنوان موافقت کرد .در جلس��ه
 17دی ش��ورای پروان��ه نمای��ش خانگی که
ب��ا حضور اکثریت اعضا برگزار ش��د ،با عرضه
فیلمهای«اکسیدان» به تهیهکنندگی منوچهر
محمدی و کارگردانی حامد محمدی« ،نگار»
ب��ه تهیهکنندگی و کارگردان��ی رامبد جوان،
«ماالری��ا» به تهیهکنندگی مس��عود ردائی و
کارگردان��ی پرویز ش��هبازی و «غیرمجاز» به
تهیهکنندگ��ی محمد حس��ین عام��ری پویا
و کارگردان��ی حس��ن یکتاپناه موافقت ش��د.
همچنین در این جلس��ه با عرضه پنجعنوان
فیلم خارجی ،دو عنوان فیلم مراکز فرهنگی،
کوتاه و جش��نوارهها و سه عنوان فیلم مستند
آموزشی موافقت بهعمل آمد.

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

محم��د مطی��ع در تاری��خ
 ۲۰دی سال  ۱۳۲۲در مشهد
متولد شد .وی لیسانس تئاتر
از دانش��کده هنرهای دراماتیک اس��ت .بازی
در تئاتر را از س��ال  ۱۳۶۴و بازی در س��ینما
را از س��ال  ۱۳۵۱ش��روع کرد .این بازیگر که
بعد از بازی در فیلم «وکیل اول» در سال ۶۵
به سوئد مهاجرت کرده بود در دهههای  ۵۰و
 ۶۰در آثار زیادی به ایفای نقش پرداختهاست
ک��ه از جمله آنه��ا میتوان ب��ه نمایشهای
«صیادان»« ،پیشپرده»« ،بازرس» و «سیرک
باشکوه جهانی» ،مجموعههای «هزاردستان»،
«سلطان و ش��بان»« ،امیرکبیر» و «کوچک
جنگلی» و فیلمه��ای «کالغ»« ،دایره مینا»،
«بازداش��تگاه»« ،آوار»« ،گردباد» و «روزهای
انتظار» اشاره کرد .وی پس از سالها از سوئد
به ایران بازگش��ت و دوباره به ایفای نقش در
تلویزیون و سینما پرداخت.
حدیث فوالوند  lبازیگر

حدی��ث فوالدون��د در تاریخ
 ۲۰دی س��ال  ۱۳۵۶در تهران
بهدنیا آمد .حدی��ث فوالدوند
فعالی��ت هن��ری را از کودک��ی آغاز ک��رد ،در
دوازدهسالگی زیر نظر گالب آدینه آموزش دید
و در نمایش «گلهای دوس��تی» روی صحنه
رفت .وی برای اولین بار نقش کوتاهی را در فیلم
«دستهایآلوده» به کارگردانی سیروس الوند
ب��ازی کرد و بدین ترتیب اولین حضورش را در
سینما در س��ال  ۱۳۷۸اعالم کرد .او که پس از
گرایش به هنرهای مختلف از جمله موسیقی و
نقاشی اکنون خود را در بازیگری موفق میدید
یکس��ال بع��د از اولین تجربه خ��ود ،در فیلم
سینمایی «مارال» بهکارگردانی مهدی صباغزاده
هنرنمایی کرد .همچنین درخشش فوالدوند در
تلویزیونبابازیدرسریالتلویزیونی«گمگشته»
آغاز شد .او همچنین در مجموعههای تلویزیونی
سالهایخاکستری،دیوارشیشهایومعصومیت
از دست رفته بازی کردهاست.
جواد عزتی  lبازیگر

محمدج��واد عزت��ی در تاریخ
 ۲۰دی سال  ۱۳۶۰در تهران
بهدنیا آم��د .او فارغالتحصیل
تئات��ر از هنرس��تان س��وره اس��ت و در
مجموعههای��ی مث��ل هیچک��س ،کمربندها
را ببندیم ،باغ مظفر ،س��هدونگ ،س��هدونگ،
مردهزارچه��ره ،چاردیواری ،لطف��اً دور نزنیم،
دست باالی دست ،دردسرهای عظیم و قهوه
تلخ ایف��ای نقش کرده اس��ت .همچنین وی
در فیل��م «طال و م��س» و «ماجرای نیمروز»
نقشآفرینی کردهاست.

فریدون آس��رایی ،خواننده موسیقی پاپ درباره دوره
س��ی و سوم جشنواره موسیقی فجر و دالیل نداشتن
اج��را در ای��ن دوره گفت :در س��ال گذش��ته در این
جشنواره حضور پیدا کردم ،اما چون معموال از کسانی
دعوت میشود که اجرایش��ان بیشتر فروش میکند
در این دوره حضور ندارم .وی درباره ماهیت جش��نواره موسیقی
فجر ،اظهارکرد :این جش��نواره صرفا مجموعهای از کنسرتها را
برگزار میکند و نام جش��نواره دارد .واقعیت این اس��ت که این

موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر جایی ندارد

کنسرتها برای جشنواره درآمد دارد یعنی قیمت
بلیت اج��رای این کنس��رتها میتوان��د هزینهها
را تامین کن��د .این خواننده در ادام��ه به انتقاد از
بیتوجهی جشنواره موس��یقی فجر به خوانندگان
موسیقی پاپ پرداخت و توضیح داد :از اولین باری
که موس��یقی پاپ در جش��نواره جایزه دریافت کرد چند س��ال
میگذرد و در طول این مدت تنها یکبار به این س��بک موسیقی
جایزه داده ش��د .در هر جش��نوارهای معموال خوانندگان دعوت

میشوند ،اجرای آنها بررسی شده و جایزه داده میشود اما چنین
روندی در جش��نواره موس��یقی فجر وجود ندارد ،بلکه یکسری
کنس��رتها که جنبه مالی دارد به نام جش��نواره موسیقی اجرا
میش��ود .بهگزارش میزان ،آسرایی در ادامه تاکیدکرد :موسیقی
پاپ در جش��نواره موس��یقی فجر جایی ندارد و اگر جوایزی هم
داده ش��ود به موس��یقی نواحی و س��ایر بخشها اهدا میشود.
سهس��ال پیش جایزه موسیقی پاپ اهدا شد که من آن جایزه را
کسب کردم.

یکسال و نیم پس از مرگ مرد تنهای شب

صداوتصویرحبیب مجوزگرفت

موزی��ک ویدئ��وی «دی��ره» با ص��دای احمدرضا
محبیان و سمیر زند ،همچنین با تصویر و صدای
نهچندان شفاف زندهیاد «حبیب محبیان» از دفتر
موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی مجوز
انتش��ار گرفت .این در حالی اس��ت ک��ه فروردین
ماه امس��ال قطعه صوتی «دیره» از دفتر موسیقی
مجوز انتش��ار گرفته بود و ویدئوی مربوط به این
اثر که در بخشهایی از آن بریدههایی از فیلمهای
مربوط به حبیب محبیان و صدای نهچندان شفاف
او استفاده شده مجوز انتشار دریافت کرد .موزیک
ویدئوی قطعه «دیره» ک��ه پیش از این بهصورت
تکآهنگ رسمی و مجوزدار منتشر شده بود ،پس
از بازبینی در ش��ورای صدور مجوز دفتر موسیقی
وزارت ارشاد ،با مجوز رسمی اجازه نشر پیدا کرد.
این اتفاق در حالی رخ داده که «حبیب محبیان»
در تمام س��الهایی که به ایران بازگشته بود و در
شمال کشور ساکن بود ،هرگز اجازه فعالیت رسمی
در بازار موس��یقی داخلی را پیدا نکرد تا سرانجام
در تاریخ  ۲۱خرداد س��ال  ۹۵بهدلیل ایست قلبی
درگذش��ت .پ��س از مرگ خواننده ترانه مش��هور
«من مرد تنهای ش��بم» اتفاقات زیادی در عرصه
موس��یقی و البته سیاس��ت رخ داد .عدهای که او
را هنوز خواننده لسآنجلس��ی میدانستند معتقد
بودند که او اصال نباید وارد ایران میشد چه رسد
به آنکه بخواهد کنسرت برگزار و آلبوم منتشر کند.
حبیب محبیان اما بیشتر با انگیزه زندگی و بدرود

حبیب محبیان ،خواننده موس��یقی پاپ
مدته��ا بهعن��وان خوانن��ده اصطالح��ا
لسآنجلس��ی در خارج از ای��ران فعالیت
میکرد و چند س��ال قبل ب��ا وعده برخی
مس��ئوالن کش��ور به ایران بازگش��ت ،اما
مجوز فعالیت نگرفت .حال یکسال و نیم
پس از درگذشت حبیب مجوز انتشار اثری
با تصویر و صدای او منتشر شده است
حیات در سرزمین مادریاش به ایران آمده بود و از
این رهاورد دوست داشت بتواند در ایران کنسرت و
آلبوم نیز منتشر کند ،اما برآوردن این آرزو حداقل
تا زمان مرگش میس��ر نشد .حبیب در چهار مهر
 ۱۳۳۱در ش��میران تهران بهدنیا آمد .در خانواده
او ،برادرانش نیز به موس��یقی عالقه داش��تند ،اما
تنها خود حبیب به موس��یقی حرفهای روی آورد.
با وجود تمایل سایر برادرانش به ویولن ،عالقه او از

ملیحه رستمی :

ذوق نتیجه شکلگیری یک اثر هنری است

ملیحه رس��تمی ،هنرمند نقاش نمایشگاه «رنج
و رنجور» را حاصل احساس��ات دریافتی خود از
اشعار ش��عرای مطرح خواند و در این باره گفت:
در ای��ن نمایش��گاه  33اثر به نمایش گذاش��ته
شده است که عمده آنها نتیجه احساس من در
خوانش اش��عار شعرای بزرگی چون خیام ،عبید
زاکانی و ملکالشعرای بهار است .او افزود :ادبیات
پارسی سرش��ار از موضوعات حماس��ی ،روایات
عارفانه و عاش��قانه ،اس��طورهها ،فلسفه و اخالق
است .چه نظم باشد چه نثر ،بهعنوان غذای روح،
این ادبیات به حدی غنی اس��ت که منبع خوبی
برای الهامگرفتن است ضمن اینکه هنر و ادبیات
گاهی شبیه حلقههای زنجیر آنچنان به یکدیگر
متصل هستند که درک هر یک با حضور دیگری
ملموستر میش��وند ،لذا روشن است که زندگی
نمیتواند خالی از ادبیات باشد .این هنرمند ذوق
را نتیجه ش��کلگیری یک اثر خواند و بیان کرد:
آنچه عامل خلق یک اثر نقاش��ی میشود نتیجه
ذوق و الهام نقاش از دغدغههایی است که دارد.
حال اگر این دغدغهها از بطن ادبیات باس��تانی
ایرانزمین بیرون آی��د و با جادوی قلمو و رنگ
به تصویر کشیده ش��ود ،تأثیرگذاری دوچندانی
خواهد داشت و حس و حالهای کمرنگ شده با
دیدن نقاشیهای برگرفته از ادبیات در پس ذهن
مخاطب مجددا ً فعال خواهد شد .قدم برداشتن
در راستای حفظ ادبیات کهن و حتی نو و تأکید
بر اندیشههای ارزشمند بزرگانی که قبلتر مسیر
تفک��ر و تعالی را پیمودهان��د از عالقهمندیهای
من اس��ت .برخی مخاطبان انتظار مشاهده واژه
به واژه ش��عر را در بطن هر اثر دارند ،اما دوست
دارم این نکته را اش��ارهکنم که آثار نقاش��ی من
برگرفته از حس و اندیشه اشعار است و یک گام
فراتر از تصویرس��ازی صرف و بهعبارتی نمایش
احس��اس و تفکر پش��ت هر شعر منتخب است.
بر همین اساس مجموعه حاضر از بطن اندیشههای
شاعران بزرگ خلق شدهاند .او در ادامه افزود :آثار

ادبیات پارس��ی سرش��ار از موضوعات
حماس��ی ،روای��ات عارفانه و عاش��قانه،
اسطورهها ،فلسفه و اخالق است .چه نظم
باش��د چه نثر ،بهعنوان غ��ذای روح ،این
ادبیات به حدی غنی است که منبع خوبی
برای الهامگرفتن اس��ت ضمن اینکه هنر
و ادبیات گاهی شبیه حلقههای زنجیر به
یکدیگر متصل هستند
این نمایش��گاه نیز نظیر  25کار قبلی من کام ً
ال
آبس��تره و بر مبنای احساسی است که از اشعار
بهدست آوردهام ،لذا برخالف تصور برخی از افراد
در این آثار واژه یا کلمهای به شکل مفهوم اصلی
آن نمایش داده نمیشود ،بلکه احساسی که من
از خوانش این اشعار بهدس��ت آوردهام بهشکلی
آبس��تره ترسیم شده اس��ت .این هنرمند درباره
دلیل تمرکز بر این اش��عار بیان کرد :اشعار خیام
همواره برای من مقایس��های بین دنیای مادی و
معنوی بوده است ،لذا همواره از آن لذت میبرم
این در حالی اس��ت که در اش��عار ملکالشعرای
بهار میتوان به معنای واقع��ی تأثیرات اتفاقات
اجتماعی را جستوجو کرد .بهگزارش هنرآنالین،
رس��تمی تصریح کرد :تمام شعرهایی که از آنها
احساس��ی دریافت ک��ردهام ،گلچین ش��دهاند
بهعن��وان مثال ،من طنز خ��اص و زیبای عبید
زاکانی را بسیار دوس��تدارم ،لذا از آن در آثارم
بهرهمند شدهام.

ابتدا به گیتار بود .دوران نوجوانی حبیب مصادف
با پیدایش گروه بیتلز در دهه ۶۰میالدی اروپا شد
و همین موضوع عالقه بیش��تر او به موس��یقی را
پدی��د آورد .به گزارش ایلنا ،با پذیرفتهش��دن در
آزمون صداوس��یما ،زی��ر نظر مرتض��ی حنانه به
فراگیری اص��ول و تدابیر آهنگس��ازی روی آورد.
حبیب بعدها توانست بهعنوان خواننده در تلویزیون
اس��تخدام شود .او بعد از دو س��ال از استخدام در

رادی��و و تلویزیون به خدمت س��ربازی رفت و در
آنجا نیز خواننده باشگاه افسران بود .حبیب پیش
از انقالب با انتش��ار آث��اری چون «من مرد تنهای
ش��بم» به شهرت رسید و سهسال پس از پیروزی
انقالب ب��ه آمریکا مهاجرت کرد ت��ا فعالیتهای
موسیقیاییاش را خارج از ایران ادامه دهد .بعدها
در سال  ۱۳۸۸حبیب به ایران بازگشت ،اما تا زمان
درگذشتش در  ۲۱خرداد  ۱۳۹۵اجازه انتشار آلبوم
و برگزاری کنسرت پیدا نکرد.

شایان افکاری:

«افسانههایخلیج»دیالوگندارد

کنس��رت نمای��ش «افس��انههای خلی��ج» به
نویسندگی ،طراحی و کارگردانی شایان افکاری
از هش��ت دیماه ساعت  19:30در سالن اصلی
تاالر محراب روی صحنه اس��ت .این نویس��نده
و کارگ��ردان تئاتر درباره ایده ن��گارش این اثر
نمایش��ی ،گفت :پیش از این قرار بود کنس��رت
نمایشی با صدای همایون شجریان یا ترکیبی از
آث��ار گروه چارتار را به صحنه آورم .اما به یکباره
صدای مجیدس��االری را شنیدم که بسیار برایم
ج��ذاب بود و ذهن��م را درگیر ک��رد .او صدایی
ملکوتی دارد که تصمیم گرفتم پرفورمنسی در
این جن��س و قالب کار کنم .او همچنین افزود:
فارغ از هیاهوی فضای مجازی میخواستم بدانم
ریش��ه انس��انهای خلیج از کجاست .نام خلیج
را ن��وازش کنم ،چراکه هرکدام از ما س��همی از
آن داری��م و در نهایت به این نمایش رس��یدم.
این نویس��نده و کارگردان تئاتر درباره موضوع
و مضم��ون نمایش عن��وان کرد :داس��تان این
اثر مس��تندی از قصههای عامیانه و افسانههای
مردم جنوب ،درباره موجودات عجیب و غریبی
شبیه پریان و جنیان اس��ت .این نمایش شش
اپیزود است که هر اپیزود آن با نریشن و نمایش
تصاویری همراه اس��ت ک��ه در پایان هر بخش،
پرفورمن��س مدرنی از حرکت ،روی موس��یقی
جنوبی اجرا میشود .افکاری درباره شیوه اجرایی
«افس��انههای خلیج» یادآور شد :سبک و شیوه
اجرایی نمایش ویدئو پرفورمنس آرت است که
ترکیبی از ویدئو ،حرکت ،نریش��ن و موس��یقی
است« .افسانههای خلیج» دیالوگ ندارد و صداها
در بخش نریش��ن آن اس��ت .او درباره طراحی
صحن��ه نمایش تصریح ک��رد :از آنجا که ویدئو
پیرنگ اصلی این اثر اس��ت همه چیز در صحنه
را ویدئو پیش میبرد و ترکیب صحنه منوط به
طراحی و دکور نیس��ت .کارگ��ردان پرفورمنس
«دیوار برلین» درباره موس��یقی «افس��انههای
خلیج» گفت :این اثر ،موسیقی و تنظیم مدرن

تاالر محراب تماشاخانه دولتی دور افتادهای
اس��ت که مدیری��ت خوب��ی دارد و بدون
چشمداش��ت س��الن را در اختیار ما قرار
دادند و من از آنجا که در نظر نداش��تم به
س��مت برخی از تئاترها با حضور چهرهها
بروم و ترجیح من تئاتر اندیشهمحور است،
س��عی کردم ت��االر نمایش��ی آرام و بدون
سر و صدایی را برای کارم انتخاب کنم
جنوبی دارد و متن ترانه ،خواننده و دستگاه آن
جنوبی است .حرکات در این اثر به شکلی چیده
شده که تماما ادراک ذهنی من است و از تصاویر
تکراری در آن خودداری ش��ده اس��ت .او افزود:
«رقص در آتش»« ،سوگند»« ،محله خاموشان»
و «م��ردن مردان��ه»« ،خاطره»« ،س��ینگو» و
«بین وطنم» از قطعات موس��یقی این کنسرت
نمایش هس��تند .این نویس��نده و کارگردان در
پایان س��خنانش درباره انتخاب س��الن محراب
بهمنظور اجرای کنس��رت نمایش «افسانههای
خلیج» عن��وان کرد :تاالر محراب تماش��اخانه
دولتی دورافتادهای است که مدیریت خوبی دارد
و بدون چشمداشت س��الن را در اختیار ما قرار
دادند و من از آنجا که در نظر نداشتم به سمت
برخی از تئاترها با حضور چهرهها بروم و ترجیح
من تئاتر اندیشهمحور اس��ت ،سعی کردم تاالر
نمایش��ی آرام و بدون سر و صدایی را برای کارم
انتخاب کنم.

تختی در آینه نقاشی

غالمرضا تختی یکی از چهرههایی اس��ت که بسیار
موردتوجه نقاشان ایرانی قرار گرفته است 17 .دی
ماه س��الگرد درگذشت غالمرضا تختی بود .جایگاه
مهم این چه��ره ورزش��ی در زندگی م��ردم ایران
همچنان بعد از گذشت  50سال از مرگ او فراموش
نشده و تاثیرات آن در آثار هنری هم دیده میشود.

سهیل بیرقی:

«عرق سرد» با فیلم اولم کامال فرق دارد

س��هیل بیرق��ی که امس��ال با «عرق س��رد» در
سیوششمین جش��نواره فیلم فجر حضور دارد،
معتقد است این فیلم فضا ،قصه و جهان متفاوتی
نس��بت به فیلم اولش «م��ن» دارد .او همچنین
میگوید قصه «عرق سرد» که باران کوثری نقش
اصلی را ایفا میکند ،درباره دختر فوتبالیس��تی
است که حقش تضییع میش��ود و نمیتواند در
فینال بازیهای آس��یایی بازی کند .بیرقی که با
«من» اولین فیل م سینماییاش در سیوچهارمین
جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرارگرفت ،امسال
با «عرق سرد» در جشنواره فیلم فجر حضور دارد.
بیرقی درباره این فیلم به س��تاد خبری جشنواره
فیل��م فجر میگوی��د« :قصه فیلم درب��اره دختر

فوتبالیس��تی است که حقش را تضییع میکنند
و مان��ع از حضور او در فینال بازیهای آس��یایی
میش��وند ».او با تاکید بر این موضوع که «عرق
س��رد» با فیلم اولش کامال متفاوت اس��ت و در

ژانر و فضای دیگری ساخته شده ،ادامه میدهد:
«سادهترین ،کمخطرترین و راحتترین کار برای
من ساخت ادامه فیلم اولم «من» بود که در همان
حال و هوا فیلم دوم را بسازم .این تنها کاری بود
که میش��د انجام داد ،اما من ای��ن کار را نکردم،
بلکه آخرین و سختترین کار را انجام دادم؛ یعنی
سراغ س��وژه و فضایی رفتم که کامال متفاوت با
فضای فیلم «من» اس��ت ».بهگزارش هنرآنالین،
بیرقی همچنین میگوید« :فیلم «عرق س��رد»
فضا ،قصه و جهان دیگ��ری دارد .کارگردانی این
فیلم متفاوت اس��ت و جذابیت��ش هم در همین
اس��ت که نوع کارگردانی م��ن در آن تغییر پیدا
میکند».

