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فرهنگی

جایزه ویستا برای پیام مفیدی
آفتاب یزد :مراس�م اهدای دومین جایزه ویس�تا ،پنج شنبه گذش�ته  21دی ماه با حضور
هنرمندان و چهرههای مطرحی مانند کامبیز درمبخش ،مهدی حسینی ،بهزاد شیشهگران،
یعقوب عمامهپیچ و ...در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد .در این مراسم پیام مفیدی
به جهت ارائه ایده «بدن ،جزیرههای مستعمراتی و عمق استراتژیک» برنده دومین جایزه
هنر معاصر ویستا و نشریه تخصصی تجسمی هنرآگه تقدیر شد.

سینما

«کوپال» در ژنو

روز  ۱۹دی کنفرانس مطبوعاتی نوزدهمین
جش��نوار ه فیلمهای مستقل ژنو برگزار و طی
این نشست فیلم سینمایی «کوپال» از ایران
بهعنوان فیلم اختتامی ه این دوره از جشنواره
معرفی شد« .کوپال» عصر روز  ۲۸ژانویه برابر
با هش��تم بهمن ماه با حض��ور کاظم مالیی
کارگردان این اثر در مراسم پایانی این رویداد
به نمایش درمی آید .امسال نوزدهمین دوره
جشنوار ه فیلمهای مستقل ژنو که بیشتر آن
را با عنوان جشنوار ه فیلم «سیاه» میشناسند
در ش��هر ژنو برگزار میشود .به گفت ه مدیران
این جش��نواره ،فیلم سیاه به طور قاطعانه به
دنبال نمایش بهترین آثار نوآورانه ،پیش��رو و
آوانگارد اس��تعدادهای در حال ظهور اس��ت
ک��ه آثار آنها تاکنون در کش��ور س��وئیس به
نمایش درنیامده باشد .هشتم بهمن در شب
پایانی این جشنواره ،فیلم سینمایی «کوپال»
بهعنوان فیلم اختتامی ه این جشنواره با حضور
کارگردان این فیلم در س��الن الحمرا ژنو روی
پ��رده میرود تا بع��د از آن برگزی��دگان این
جش��نواره در بخشهای مسابقه ،منتقدان و
تماشاگران معرفی شود و این رویداد  ۱۰روزه
به کار خود پایان دهد .به گزارش هنروتجربه،
نوزدهمین دوره جش��نوار ه فیلمهای مستقل
ژنو از  ۱۹ت��ا  ۲۸ژانویه مصادف با  ۲۹دی تا
 ۸بهمن در شهر ژنو سوئیس برگزار میشود.

تلویزیون

مسعودکرامتی
با«نجوا»بهتلویزیونبرمیگردد

مسعود کرامتی بازیگر و کارگردان تئاتر ،سینما و
تلویزیون درباره فعالیتهای خود در عرصه هنر
گفت :این روزها در سریال «نجوا» به کارگردانی
ابراهیم ش��یبانی و تهیهکنندگی و نویس��ندگی
س��عید شاهس��واری بازی میکن��م و در عرصه
کارگردانی اثری در دست تولید ندارم.
وی درباره روند تولید س��ریال «نجوا» اظهار کرد:
مدت چهار ماه اس��ت که تولید این سریال شروع
ش��ده است و شش ماه دیگر نیز فیلمبرداری آن
ادامه دارد .این س��ریال برای معاونت سیما تولید
میش��ود و ش��بکه پخش آن تا امروز مشخص
نش��ده اس��ت .به گزارش می��زان ،وی در پایان
در خصوص حال این روزهایش خاطرنشان کرد:
در این خصوص حرف��ی برای گفتن ندارم اما به
طور کلی اگر حال آدم خوب باشد اوضاع و احوال
هم خوب اس��ت و اگر حالش بد باش��د اوضاع و
احوال نیز خوب نخواهد بود.

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

آفتاب یزد :س��یاوش پاکراه نویس��نده و کارگردان
نمایش «کوررنگی» که این روزها در تاالر قش��قایی
مجموع��ه تئاتر ش��هر ب��ه صحنه رفته ،با اش��اره به
واکن��ش مخاطب��ان نمای��ش ،پس از تماش��ای آن
توضی��ح داد« :هیچوق��ت دوس��ت نداش��تم درباره
نمایش��ی که روی صحن��ه میبرم با اغراق و غل��و به تبلیغ آن
اقدام��ی را انجام دهم ،اما در این روزها بس��یار خوش��حالم که
بینندگان این اثر نمایشی چه آنهایی که در حوزه تئاتر فعالیت

کوتاه از هنر

«بچه مهندس» ادامه دارد

تصویربرداری س��ریال «بچ��ه مهندس» به
کارگردانی علی غفاری همچنان در لوکیشن
اصلی این سریال ادامه دارد و محمد کاسبی
یکی از جدیدترین بازیگرانی است که به این
سریال اضافه شده است.

سعداللهخدیریدرگذشت

میرزا سعداهلل خدیری از شاعران پیشکسوت
ک��رد ،روز جمعه  ۲۲دیماه در  ۹۴س��الگی
ب��ه درود حیات گف��ت .این ش��اعر علیرغم
معلولی��ت از ناحیه دس��ت و چش��م و گوش
ش��اعری را ره��ا نک��رد و مجموعهه��ای
ش��عری مختلف��ی از خ��ود ب��ه ی��ادگار
گذاشت.

«نگار» در منار

فیلم سینمایی «نگار» ساخته رامبد جوان و
«ی��ک روز بخصوص» به کارگردانی همایون
اس��عدیان در دهمین دوره جش��نواره فیلم
من��ار به نمای��ش درخواهند آم��د .دهمین
جش��نواره فیلم خاورمیانه و ش��مال آفریقا
صوفیه از  ٢٢دی تا  ٨بهمن در بلغارس��تان
برگزار خواهد شد.

محمدهادیناموردرگذشت

محمدهادی نامور از هنرمندان استان گلستان
و پیشکس��وت عرصه تئاتر و تلویزیون کشور
پنجش��نبه گذش��ته به علت بیم��اری قلبی
دارفان��ی را وداع گف��ت .از جمل��ه آث��ار این
پیشکس��وت میت��وان به س��ریال تلویزیونی
«صالح آس��یابان» و فیلم سینمایی «یارش»
اشاره کرد.

«به وقت رؤیا» آغاز شد

فیلمب��رداری «به وقت رؤی��ا» به کارگردانی
امیرحس��ین عنایتی در اصفهان آغاز ش��د.
در خالص��ه داس��تان «به وق��ت رؤیا» آمده
اس��ت :خانواده رؤیا در آس��تانه مهاجرت به
خارج از کش��ور هستند اما به علت رخ دادن
اتفاقی تحصیلی برای رؤیا ،مجبور به ماندن
میشوند و...

بامداد بیات «پاسیو» میسازد

بام��داد بی��ات فرزن��د زندهیاد باب��ک بیات،
موسیقی متن فیلم «پاس��یو» به کارگردانی
مری��م بحرالعلومی را میس��ازد .فیلمبرداری
«پاس��یو» چندی پی��ش به پایان رس��یده و
مراحل پس از تولید را سپری میکند تا برای
حضور در سیوششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر آماده شود.

میکنند و چه تماش��اگران با حس و حال خوبی
تاالر قش��قایی را ترک میکنند و امیدوارم فضای
کار به گونهای باش��د که این کامنتهای مثبت تا
آخرین روز اجرا نیز ادامه داشته باشد».
وی ادام��ه داد« :متاس��فانه یا خوش��بختانه من
هن��وز به تئاتر بهعنوان یک رس��انه اندیشهس��از و اندیش��هگرا
ن��گاه میکنم که هی��چ گاه نیز از این عقی��ده و دیدگاه کوتاه
نمیآی��م .من همواره دوس��ت داش��ته و دارم مخاطبان آثاری

که من بهعنوان نویس��نده ی��ا کارگ��ردان روی صحنه میبرم
ب��ه اندیش��هگرایی قب��ل از ه��ر چیز دیگ��ری تمرک��ز کنند
اتفاق��ا به همین جهت اس��ت که همواره به تماش��اگرانی که
ترافیک و سرما را تحمل میکنند و از پای تلویزیونها به تاالر
قش��قایی تئاتر شهر میآیند تا یک نمایش اندیشهمحور را روی
صحنه ببینند احت��رام میگذارم و خوش��حالم از اینکه همین
مخاطبان به جایی رس��یدند که در صحنه تئاتر تبادل اندیش��ه
میکنند».

واکاوی آفتاب یزد از جشنوارهای که به سایه میرود

زوال سیمرغ

اجرایویژه«فعل»
برایتماشاگران

نمایش «فعل» به نویس��ندگی و کارگردانی
محمدرضایی ب��ه دلیل اس��تقبال مخاطبان
روز گذش��ته  22دی ماه دواجرایی و س��اعت
 18ام��روز  23دی م��اه در ی��ک اج��رای
وی��ژه میزبان تماش��اگران در تاالر چهارس��و
خواهد بود.

همواره به تئاتر اندیشهساز پایبند خواهم بود

از آن زمان��ی ک��ه جش��نواره بینالمللی
فیلم فجر به دو قسمت تقسیم شد برخی
از اهالی س��ینما ،منتقدان و اهالی رس��انه
حدس زدند که تا چند س��ال دیگر آنچه
از جش��نواره ملی فیلم فج��ر باقی خواهد
مان��د جز جش��نوارهای معمول��ی که قرار
است فیلمهایی را که براساس سلیقههای
خاص��ی انتخاب ش��دهاند نمای��ش دهد
چیز دیگری نخواهد بود .حدس��ی که هر
س��ال که میگذرد انگار دارد به واقعیت
نزدیک میشود

آفت�اب یزد – گ�روه فرهنگ�ی :کمتر از یک
ماه به آغاز سیوشش��مین جش��نواره فیلم فجر
مانده اس��ت .جش��نوارهای که تا چند سال پیش
واژه بینالمللی را نیز با خود به یدک میکش��ید،
اما مدتی اس��ت به دو جش��نواره مل��ی و جهانی
تقس��یم ش��ده اس��ت .بخش ملی این جشنواره
طبق روال س��یوپنج دوره پیش��ین از  12تا 22
بهمن با دعوت از اهالی رس��انه و هنرمندان برای
تماش��ای فیلمهای مختل��ف بخشهای مختلف
برگزار میشود و بخش جهانی آن نیز چند سالی
اس��ت که در اردیبهشت ماه هر س��ال با حضور
س��ینماگران جهان و البته دعوت از اهالی رسانه
برگزار میش��ود .اما آنچه مهم است اتفاقی است
که رفتهرفته و به مرور در حال رخ دادن است.

* زیر سایه رفتن جشنواره ملی فیلم فجر
از آن زمان��ی که جش��نواره بینالمللی فیلم فجر
به دو قس��مت تقسیم شد برخی از اهالی سینما،
منتقدان و اهالی رس��انه حدس زدند که تا چند
س��ال دیگر آنچه از جشنواره ملی فیلم فجر باقی
خواهد ماند جز جش��نوارهای معمول��ی که قرار
است فیلمهایی را که براساس سلیقههای خاصی
انتخاب شدهاند نمایش دهد چیز دیگری نخواهد
بود .حدس��ی که هر سال که میگذرد انگار دارد
به واقعیت نزدیک میشود .واقعیتی که نتیجه رخ
دادن اتفاقاتی اس��ت که به برخی از آنها در ادامه
اشاره میشود.
 -1پررنگتر ش��دن جش��نوارهای که در آغاز هر
س��ال و در ماه اردیبهشت با نام جشنواره جهانی
فج��ر طی یک هفت��ه برگزار میش��ود و حضور
جهان��ی فیلمهای روز دنی��ا .اتفاقی که حتی اگر
هیچ سودی نداشته باشد بیگمان زیانش دامان

بخ��ش ملی جش��نواره فجر را ک��ه در بهمنماه
برگزار میشود ،خواهد گرفت.
 -2اگ��ر س��الهای متمادی برگزاری جش��نواره
فجر را زیر ذره بی��ن قرار دهیم درخواهیم یافت
ک��ه هرچه به عمر جش��نواره فجر افزوده ش��ده
نقش فیلمس��ازان مهم که فیلمهای مهمی را به
جش��نواره تزریق میکردند اندکاندک کاس��ته
شده است .کاسته شدنی که یا اجباری و از سوی
هیئت انتخاب به فیلمس��اران تحمیل ش��ده و یا
خودخواسته و کامال آگاهانه از سوی فیلمسازان
صورت گرفته است .حضور کارگردان برجستهای
مانند اصغر فره��ادی ،بهمن فرمانآرا ،مس��عود
کیمیایی ،داریوش مهرجویی ،رضا درمیش��یان،

ساالر عقیلی با ارکستر ملی خواند

ارکستر ملی به رهبری فریدون
ش��هبازیان ش��امگاه پنجشنبه
گذش��ته  ۲۱دی ماه طی اولین
کنس��رت خ��ود در چارچ��وب
سیوسومین جشنواره موسیقی
فج��ر برخ��ی از آث��ار ب��زرگان
موسیقی ایران را با صدای ساالر
عقیلی در ت��االر وحدت تهران
اجرا کرد .در این کنس��رت که
با اس��تقبال پرش��ور مخاطبان
مواجه ش��د قطعاتی از جمله «ای��ران»« ،ایران
جوان»« ،تبریز در مه»« ،افسون سخن»« ،نغمه
نوروزی» ،و ...برای مخاطبان اجرا ش��د .س��االر
عقیلی پس از اجرای برخی از قطعات کنس��رت
خطاب به مخاطبان حاضر در تاالر گفت :بسیار
خوش��حالیم که امش��ب همراه با ارکستر ملی
در خدمت ش��ما هستیم و توانستیم قطعاتی را
تقدیم شما عزیزان کنیم .وی افزود :دوست دارم
قطعه «جام مدهوشی» را به شما عزیزان معرفی
کنم ک��ه برای اولی��ن بار اس��ت آن را در مقام
خواننده با ارکستر برای شما اجرا میکنم .اجرای

مناقصهعمومیدومرحلهایتوامباارزیابیکیفی
ساخت ،تأمینوتحویلپالتپالستیکیرنگییکتکه

مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ساخت ،تأمین و تحویل پالت پالستیکی رنگی یک تکه شرکت پتروشیمی
جم در نظر دارد نس�بت به س�اخت و تحویل  400/000پالت پالس�تیکی یک تکه در ابعاد  130*110*15س�انتیمتر با رنگ
اعالمی ازطرف دستگاه نظارت و استحکام استاتیکی و دینامیکی ،مطابق با مشخصات فنی و استانداردها براساس شرایط
مندرج در مدارک و اسناد ضمیمه ،از طریق مناقصه به تأمین کننده واجد شرایط در قالب قرارداد یکساله واگذار نماید.
 lشماره مناقصه95-JPC-39 :
 lدستگاه نظارت  :واحد عملیات لجستیک و انبارهای محصول پتروشیمی جم
 lمبلغ تضمين شركت در مناقصه( 1/500/000/000 .:یک میلیارد و پانصد ميليون) ریال
 lساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
 lشرکت پتروشيمي جم در رد يا قبول هر يک يا تمام پيشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
دريافت اس�ناد :پیمانکاران واجد ش�رایط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت در روزنامه و وب سایت شرکت به
نشانی ،با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسایی نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 16/00روزيكشنبه مورخه
 96/11/01به نشانی www.jpcomplex.comدفتر مركزي طبقه سوم بخش مناقصات اداره تداركات مراجعه نمایند.
 lتحويل پاكات و نمونه :اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور شود و حداكثر تا پايان وقت
اداري روز س�ه شنبه (س�اعت  )16/00مورخه  96/11/17نسبت به تحويل پاكات به دفتر كميسيون معامالت واقع در دفتر
مركزي طبقه چهارم اقدام نمايند.
بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.
 lالزم به ذكر است كليه شركتهايي كه تمايل به شركت در مناقصه را دارند مي بايست نسبت به تحويل پاكات الف ،ب ،ج
و د(ارزيابي كيفي) بصورت يكجا و در پاكات جداگانه و دربسته و ممهور به مهر شركت اقدام نمايند.
 lهمچنين مناقصه گران مي بايست همزمان با تحويل پاكات نسبت به تحويل  10عدد نمونه مطابق با مشخصات مندرج
به آدرس ذكر شده در اسناد اقدام نمايند.
 lبديهي است در صورت كسب امتياز الزم درخصوص ارزيابي كيفي( 70امتياز) و تأييد فني نسبت به بازگشائي پيشنهادات
مالي اقدام مي گردد ،در غير اين صورت پيشنهادات مالي مسترد مي گردد.
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روابط عمومي پتروشيمي جم

این قطعه در ادامه روال همیشگی
بنده و گروه برای ارادت و احترام
به استادان قدیمی موسیقی ایرانی
است و وظیفه همیشگی ماست از
آنها یادی کنیم .وی ادامه داد :این
قطعه اثر زندهیاد علی تجویدی و
شعر اس��تاد بیژن ترقی است که
توس��ط هنرمند ارزنده کشورمان
استاد علیاصغر شاهزیدی خوانده
ش��ده و ما با اج��ازه این هنرمند
عزیز آن را با تنظیم اس��تاد فریدون ش��هبازیان
تقدیم ش��ما میکنیم .به سهم خودم آرزومندم
س��ایه استادان بزرگ موس��یقی ایرانی مستدام
باش��د .به گزارش مهر ،این خواننده موس��یقی
ایرانی قبل از اجرای دو قطعه پرطرفدار «ایران»
به آهنگس��ازی بابک زری��ن و «ایران جوان» به
آهنگسازی پیمان س��لطانی با گرامیداشت یاد
و خاطره زندهیاد افش��ین یداللهی گفت :امشب
مصادف با تولد دوس��ت عزیزم زنده یاد افشین
یداللهی است که این دو قطعه را به روح پرفتوح
او تقدیم میکنم.

محس��ن امیریوس��فی و ...و عدم حضورشان طی
جش��نوارههای طی ش��ده در دو س��ه سال اخیر
نشان از این حقیقت میدهد که جشنواره حداقل
برای این فیلمسازان دیگر چندان اهمیتی ندارد.
چه آنکه این موضوع به برخی بازیگران س��ینما
نیز کشیده شده و در تازه ترین گفتوگوی پرویز
پرس��تویی با فریدون جیران��ی در برنامه  35این
بازیگر پیشکسوت کامال واضح اعالم کرد که دیگر
جشنواره برای او جذابیتی ندارد.
 -3در ادامه بند دو باید از س��وی دیگر ماجرا به
قضیه نگاه کرد.عدم حضور کارگردانانی است که
ش��اید هنوز به جش��نواره امید دارن��د اما به این
دلیل که فیلمش��ان انتخاب نش��ده در جشنواره

سیوشش��م حضور نخواهند داشت .کارگردانانی
مانند فرزاد موتمن ،محس��ن امیریوسفی ،بهروز
غریب پور و....
 -4از هم��ه بدتر رخ دادن این واقعیت اس��ت که
برخی فیلمس��ازان با اینکه میتوانند فیلمشان را
به جش��نواره برس��انند یا به دلیل ت��رس از عدم
انتخاب فیلمش��ان توس��ط هیئت انتخاب و یا به
دلیل اینکه به این نتیجه رسیدهاند که حضور در
جشنواره فجر نه تنها نکته مثبتی برای فیلمشان
محس��وب نمیشود بلکه ممکن است به زیانشان
هم منجر شود ،فیلمشان را به جشنواره نمیدهند
و خودشان را برای اکران عمومی آماده میکنند.
 -5ام��ا یک واقعیت دیگر نی��ز وجود دارد .اینکه
برخی فیلمس��ازان ن��ه تنها فیلم هایش��ان را به
جش��نواره ملی فجر نمیدهند ،بلکه خود را برای
حضور در جش��نواره جهانی فجر آماده میکنند
ت��ا از این طریق مقدمات پرتاب فیلمش��ان را به
جشنواره معتبر جهانی آماده کنند.
در پای��ان اگ��ر از کاهش بودجهای که هر س��اله
برای جش��نواره ملی فجر در حال رخ دادن است
و افزایش بودجهای که هر س��اله برای جشنواره
جهان��ی فج��ر در ح��ال رخ داد اس��ت بگذریم
بد نیس��ت به یاد نوس��تالژی دورههای پیش��ین
جش��نواره بینالمللی فیلم فجر بیفتیم و غریبانه
به خاطر رو به زوال رفتن بزرگترین جش��نواره
سینمایی کشورمان زانوی غم بغل بگیریم.

اجرایارکسترمجلسیلغوشد

اجرای ارکس��تر مجلسی ایران
به رهبری پروفس��ور «منوچهر
صهبایی» که قرار بود سهشنبه
 26دی م��اه در سیوس��ومین
جشنوارهی موسیقی فجر برگزار
شود ،به خاطر کسالت این رهبر
ارکستر به زمان دیگری موکول
شد .این هنرمند پیش از این نیز
قرار بود کنسرتی در تاالر وحدت
تهران با همراهی این ارکس��تر
اجرا کن��د که به علت مش��کل پیشآمده برای
«منیژه صهبایی» ،مدیر اجرایی ارکستر لغو شد.
«منوچهر صهبای��ی» در این خصوص گفت« :با
وجود آنکه مدتها برای این اجرا برنامهریزیهای
منظمی انجام داده بودیم ،به علت کسالت من و
در ِد دستهایم امکان رهبری این برنامه را ندارم
و ب��ه همین خاطر ترجیح میدهم که این اتفاق
در زمان دیگری رخ دهد .در این میان مسئوالن
جشنوارهی فجر با توجه به برنامهریزیهایی که
انج��ام داده بودند ،بر اجرای ای��ن برنامه تاکید
داش��تند؛ اما م��ن به آنان نیز توضی��ح دادم که

هیچگاه تمایلی به اجرای کنسرتی
با کیفیت معمولی ،مانند بسیاری
از کنس��رتهایی که در این روزها
میش��نویم ،ندارم و برای اجرای
یک کنس��رت خوب نی��ز نیاز به
تمرکز کافی است که من به خاطر
کسالت و مشکلی که برای دستانم
وجود دارد؛ هماکنون ش��رایط آن
را ن��دارم ».به گزارش موس��یقی
ما ،او همچنی��ن از مخاطبان این
کنسرت که بلیتهای اجرا را خریداری کردهاند،
عذرخواه��ی ک��رده و این نوی��د را میدهد که
ارکس��تر مجلس��ی ایران به زودی کنسرتهای
خ��ود را آغاز کند .ارکس��تر مجلس��ی ایران به
رهبری منوچهر صهبایی قرار بود در جش��نواره
موس��یقی س��ال جاری قطعاتی چون سمفونی
 ۴۴هایدن ،سمفونی «س��الزبورگ» موتزارت و
سمفونی «ونیز» س��الی یری را برای مخاطبان
موسیقی کالس��یک اجرا کند .در صورت اجرای
این کنس��رت ،س��مفونی «ونیز» برای اولین بار
است که در ایران اجرا میشد.

علی رفیعی:

امروز برخی دوروزه کارگردان و بازیگر میشوند

سالروز تولد  ۷۹س��الگی علی رفیعی ،کارگردان،
بازیگ��ر س��ینما ،تلویزی��ون و تئاتر پنجش��نبه
 ۲۱دی م��اه برگزار ش��د .علی رفیع��ی ،پس از
سپاس��گزاریهایش از تمام��ی حاض��ران در این
مراس��م گفت :من خیلی برای مشکل بازیگر در
کشورمان رنج زیادی بردم ،به خصوص در کشوری
که  ۱۰-۱۵سال برای بازیگر شدن زمان نیاز است
ولی امروزه کسانی هستند که دو روزه کارگردان و
بازیگر میشوند .در طول این یک سالی که گذشت
آثاری فقط به دلیل نبود بازیگر و نابسامانیهایی
که نس��ل جوان ما با آن درگیر است و نتوانسته
تکلیف خودش را روش��ن کند ،متوقف ش��د .این
هنرمند خاطرنشان کرد :من در آستانه ۸۰سالگی
میخواهم کارهای بس��یاری انجام بدهم ولی نه
اینکه در حی��ن کارم متوجه بش��وم که تعدادی
بازیگر ،اش��تباهی انتخاب شدند و بازیگری که با
من قرار کار دارد همزمان در سه کار دیگر پنهانی
هم حضور دارد .وی ادامه داد  :من تصمیم گرفتم
ک��ه یک گروهی بین ۲۰-۲۵نفر را دعوت به یک
ورکشاپ کنم با این امیدواری که این تعداد ثابت،
پایدار و مستعد برای پیشرفت بیشتر باقی بمانند.
نه ،نمایشنامه از میان نویسندگانی که سراغشان
نرفتم یا کارهایش را اجرا کردم و یا آرزو داشتم آن
متن را اجرا کنم ،انتخاب کردم .من سالنهای تئاتر
را به خوبی میشناسم و قرار است برنامه نمایشها
متناس��ب با ابعاد و نیاز نمایش در برخی سالنها
تقسیم ش��ود البته امیدوارم س��النهای شهرزاد،
تئاترشهر و ایرانشهر به سوپرمارکت تبدیل نشود
همانطور که بزرگترین سالن تئاتری ما اینگونه
شده است .وی ادامه داد :این کار یک رپرتوار است
و افراد براساس نیاز تعداد بازیگران نمایش انتخاب
میشوند و به طور مستمر با ما کار میکنند .من
از یک دوس��ت آلمانیام که کار ب��دن را با بازیگر

کار میکند دعوت کردم تا در این ورکش��اپ یک
ماهه همراه ما باش��د و با ای��ن تعداد هنرمند کار
کند .من از میان کس��انی که ب��ه دالیلی به آنها
مراجعه نمیکنم میخواهم خودش��ان پیشقدم
ش��ده و متعهد بش��وند که با ما کار کنند .رفیعی
افزود :این تاس��فبار است که تئاترهای ما مکانی
برای انب��ار کردن ندارند ولی م��ا باید با کمترین
امکان��ات مکانی را در اختیار کس��انی برای حفظ
تجهیزات بگذاریم تا برای اجرای دوباره نمایش از
آنها استفاده کنیم چرا که؛ نمایش نباید بعد از یک
بار اجرا بمیرد ،همانطور که در اروپا ما شاهد این
اتفاق هستیم که برخی نمایشها چندین بار اجرا
میشوند .وی ادامه داد :من میخواهم این انرژی
واپس��ین سالهای زندگیام را برای خودم ،شما و
حرفه تئاترمفید باشم .من کارهای کمی نسبت به
س��الهایی که ایران بودم به صحنه بردم و تعداد
کارهای به صحنه نرفته من بیش��تر از کارهای به
صحنه من اس��ت ولی دیگر نمیخواهم اینطور

باشد .من از شما یاری ،صبر و حوصله میخواهم تا
این ارمغان را به نتیجه مطلوب برسانم.
مهدی سلطانی نیز گفت :ما هنرمندان بیشتر از
علی رفیعی از اینکه کارهایی که بر صحنه نبرده
بیش��تر از کارهایی است که بر صحنه برده غبطه
میخوریم چراکه؛ نمیتوانیم کارهایی که او اجرا
میکند را با لذت ببینیم .علی رفیعی واقعا یک گل
سرسبد است و ما باید لیاقت داشته باشیم تا فرصت
کنیم با او کار کنیم .به گزارش ایلنا ،در این مراسم
افرادی همچون مهدی س��لطانی ،مریم سعادت،
سهیال رضوی ،مهرداد ضیایی ،ستاره اسکندری،
افس��انه ماهیان ،فروغ قجابگلو ،هوشنگ قوانلو و
بازیگران جوان نمایشهای «یرما» و «خاطرات و
کابوسهای یک جامهدار» ،جواد طوس��ی ،پیمان
ش��ریعتی مع��اون اداره کل هنرهای نمایش��ی و
رئیس مجموعه تئاتر شهر ،حمید پورآذری ،اصغر
دشتی ،منوچهر شجاع ،امیر اسمی ،مجید توکلی و
محمدرسول صادقی حاضر بودند.

