سهشنبه24بهمن 1396شماره5114

6

فرهنگی

«فتوحات گلشیری» در چارسوی « تئاتر شهر»

نمایش «فتوحات گلشیری» به کارگردانی یوسف باپیری از فردا چهارشنبه 25بهمن ماه
با مدت زمان  60دقیقه و قیمت بلیت  30هزار تومان در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر
روی صحنه میرود .در نمایش «فتوحات گلشیری» که طبق گفته دستاندرکاران این اثر
نمایشی کوالژی از جهان داستانهای کوتاه هوشنگ گلشیری است عباس جمالی ،بهار
کاتوزی ،فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی بهعنوان بازیگر حضور دارند.

نقد فیلم

«الک قرمز»
و نسبتهای فمینیستی

آفتاب یزد  -مولود گلدار :فیلم سینمایی
الک قرمز در سال  1395تولید و برنده جایزه
شــد .با توجه به فضای جامعه و مشــکالت
عمده ی زنان نمیتوانیم نســبتی بین این
فیلم و شــاخصههای ملــودرام پیدا کنیم و
باید آن را درامی اجتماعی حساب کنیم .این
فیلم به کارگردانی سید جمال سیدحاتمی به
طور عمومی اکران شد .داستان فیلم با مرگ
پــدر خانواده آغاز و مشــکالت یکی پس از
دیگری بر آنها وارد میشود .در همان ابتدای
داستان ،پدرفوت شده بدهی هشت میلیونی
برای خانواده خود به جا میگذارد که باعث
بهوجود آمدن وضعیتی بحرانی برای اکرم و
مادرش میشود« .بهنام تشکر» در نقش پدر
«پانتهآ پناهیها» مادر و «پردیس احمدیه»
در نقش اکرم هستند .مادر تصمیم میگیرد
برای پرداخت بدهــی از صاحبخانهی خود
مهلتــی بگیرد تا پول را پس بدهد .او کاری
پیدا میکند .اما در این بین متوجه میشود
که باردار است و کارهای خدماتی او را دچار
مشکل میسازد .اکرم تالش میکند که برادر
و خواهر کوچکترش را از مرکز بهزیســتی
بازگرداند اما با مشــکالتی روبهرو میشود.
در نهایــت تصمیم میگیرد عروســکهای
پــدر خود را بفروشــد تا پولــی جمع کند.
اکرم قهرمان داستان تنها و تنهاتر میشود.
بحثهایی با مادر خود میکند زیرا مادرش
تصمیم گرفته بود او را به اراک بفرستد .حتی
مادر نمیخواست اجازه دهد که اکرم درس
بخواند ولی اکرم سعی میکند که خانواده ی
خود را نگــه دارد و تمام تالش خود را برای
برگرداندن آنها به محیط خانه انجام داد.
اگــر بپذیریــم فمینســیم گســترهای از
جنبشهــای سیاســی ،ایدیولوژیهــا و
جنبشهــای اجتماعی اســت کــه هدفی
مشــترک را دنبال میکند؛ پــس برابری و
دستیابی به ســطحی از حقوق زنان که در
زمینههای اقتصادی ،شــخصی و اجتماعی،
با مردان برابر باشــد مطالبات خیلی زیادی
نیست .بیشــترین تمرکز فمینیسم معطوف
به تهدیدها ،نابرابریهای جنسیتی ،پیشبر ِد
حقوق ،عالیق و مســائل زنان اســت .یکی
از مهمتریــن کارگردانهایی کــه در مورد
فمینیســم در ایــران صحبت کــرده خانم
رخشان بنی اعتماد است.
زن در جامعــه کنونــی نقــش پررنگی هم
در خانــه و هم در بیــرون و محل کار بازی
میکند .مــادران وظیفه مهم مادری خود را
به نحوی شایســته انجام میدهند .این فیلم
حول محور زنان و مادران و نقش اجتماعی
آنهاســت .البته دختر ماجراجوی داســتان
یعنــی اکرم نقش پررنگتــری ایفا میکند.
«پریس احمدیــه» در نقش اکرم ســمبل
خواهری مهربان با رگههایی ایرانی است.
در ایــن فیلــم کارگردان کــردی از جامعه
مردساالری را در ایران نشان میدهد .کتک
خوردن و کار کردن مــادر اکرم در یکی از
صحنهها به عالوه ی سختیها و مخالفت پدر
گویای این مطلب است.
این فیلــم جایگاه اجتماعــی دو نوع زن را
در جامعه نشــان میدهد و بــه طور موازی
حالجی تفکــر و نقش آنهــا را به مخاطب
میســپارد .مادری که نتوانست مشکالت را
تحمل کند و شانه خالی کرد .و دختری که
با سن کم توانست جلوی مشکالت بایستد و
حتا برای پس گرفتن برادر و خواهرش تمام
تالش خود را انجام داد.
یکــی از مهمترین کردهای فیلــم از منظر
فمینیســتی همان اســتقالل زن در جامعه
است .اکرم در انتهای فیلم توانست با لباس
عروســی کــه در خانه داشــت و متعلق به
مادرش بود و هم چنین الک قرمزش ،تمام
عروســکها را به مدلی زیبا درآورد و آنها را
بفروشد که حاکی از خالقیت باالی دختران
ایرانی اســت.در این فیلم فاصلهگذاری بین
استقالل و آزادی زن مشهود است .میتوان
گفت دالهای فمینیستی از نگاه کارگردان
بیشتر استقالل هویتی زن در جامعهی امروز
ایران بوده تا داللتهای آزادیخواهانه ،چرا
که ما هنوز به نگاه آوانگارد نسبت به مسائل
زنان نرسیدهایم .این فیلم بهعنوان واسطهای
بین کارگردان و مخاطب ،زن را یک انســان
مستقل و دارای حداقل حقوق نشان دهد.

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

فرشــته صدرعرفایــی بازیگــر تئاتــر ،ســینما و
تلویزیون درباره فیلماولیها گفت :نســل جدیدی
که فیلمســازی را آغاز میکنند بــه آنها فیلماولی
میگوینــد .از میــان ایــن دســته از هنرمندان
فیلمســازان خوبی به ســینما معرفی شدند .این
بازیگر درباره فیلم خود که با بخش خصوصی تولید شد اظهار
کرد :به شخصه دوست داشــتم که سرمایهگذار خصوصی در
کنار فیلم باشــد ،اما بنیاد فارابی تعهد کرده بود که ســرمایه

هنرمندان

پیگیریسالمتیاکبرعبدی
توسط مقام معظم رهبری

اکبر عبدی با اشــاره به اینکه کارگ ِر وزارت
ارشــاد و تلویزیون اســت اما کسی از حال
وی خبر نداشــت ،افزود :مشکالت کلیوی
هزینههای خاص خــود را دارد اما با اینکه
هنرمندان کارگر وزارت ارشــاد و تلویزیون
محســوب میشــوند ،آنها از احوال ما خبر
نداشــتند .در چنین حالتی ،یک روز رفتیم
هزینههای درمــان را از طریق بیمه طالیی
پس بگیریم اما با مراجعه ،افرادی را دیدیم
که مشــکالتی هزاران برابر مــا دارند و به
همیــن دلیل به پول بیمــه بیش از ما نیاز
دارنــد ،بنابراین خودمان از این کار خجالت
کشــیدیم ،چون این افراد قطعا نیازمندتر
بودنــد .وی از پیگیری حــال و اوضاعش
توســط فردی خاص خبر داد و گفت :شاید
باورکردنی نباشد اما در این مدت کسی که
اصال فکــرش را هم نمیکردیــم وقتش را
داشــته باشد ،به ما فکر کند ،جویای احوال
ما شــد« .آقا» (مقام معظم رهبری) در این
مدت دو بار از طریق دوستانی که خدمتشان
میرســند ،حال من را پرسیده بود و به این
دوســتان گفته بودند ،پیگیری احوال اکبر
عبــدی شــوید و اگر کمک مالــی یا دوا و
درمان نیاز دارند ،رسیدگی کنید .واقعا این
موضوع برای من جالــب بود زیرا اصال فکر
نمیکردم بنده را به یاد داشــته باشند زیرا
ایشان در رأس یک کشور قرار دارند و بسیار
سرشان شلوغ است .عبدی ادامه داد :تاکنون
مالقاتی با رهبر معظم انقالب نداشتم اما از
طریق فیلمها به من توجه کردهاند .ایشــان
حتی دربــاره بعضی از کارهــای من مانند
«آدم برفــی»« ،اخراجیها» و «رســوایی»
دستخط نوشتند .ایشان درباره بازی بنده
در «رسوایی» فرمودند ،در  35سال گذشته
کســی به این خوبی نقش یــک روحانی را
بازی نکرده بود .وی که (یکشنبه  21بهمن
ماه) در برنامه سینما دو حاضر شده بود ،در
ادامه از بدهیاش به سازمان مالیات برای دو
سالی که به علت بیماری نتوانسته بود ،فیلم
بازی کند ،سخن گفت و ابراز کرد :سازمان
مالیــات اعالم کرد اگر ایــن پول را ندهید،
ممنوعالخروج میشــوید که این کار را هم
انجام دادند! بعــد از آن نیز ممنوعالمعامله
و ممنوعالحساب شدم و تازه حدود سه ماه
است که این مشکل حل شده است .واقعیت
این است که قضیه مالیات اصال شوخیبردار
نیست و نمیتوان از آن به راحتی گذشت و
تنها شاید از بعضیها نتوان مالیات گرفت!

کوتاه از هنر

«بدو رستم بدو» در ایتالیا

انیمیشن «بدو رســتم بدو» به کارگردانی
حســین مالیمــی بــرای بخــش رقابتی
دوازدهمیــن دوره جشــنواره فیلم «ریور»
که از  ۲۵ماه مه تــا  ۹ژوئن  ۲۰۱۸برگزار
میشــود ،انتخاب شده است .این جشنواره
در پــا ُدوا در ایتالیــا برگزار میشــود .این
انیمیشن پیش از این نامزد دریافت جایزه از
جشنواره ولز شده بود« .بدو رستم بدو» به
مــدت  ۱۱دقیقه برای اولین بار در دهمین
دوساالنه پویانمایی تهران به نمایش درآمد.
به گزارش مهر ،این فیلم برداشــتی طنز و
کامال آزاد از تراژدی رستم و سهراب است.
رستم پهلوان ملی ایران زمین ،باید به آینده
ســفر کند و به تهران امروز بیاید تا آنچه را
که بر سر فرزندش ســهراب آورده ،جبران
کند .در شهر تهران او نمیداند راه قانونی را
برای رسیدن به هدف مشروع خود برگزیند
یا راه غیر قانونی را.

برخی بازیگران با پشتوانه مالی بازیگر شدهاند

فیلــم را پرداخت کند اما بــه دلیل کمبود پول
که مدتهاســت با آن دست و پنجه نرم میکند
نتوانســت در موعد مقرر مبلــغ را پرداخت کند
و کمتر از آنچه تعهد داشــت پرداخت کرد .وی
ادامــه داد :نمایش داده شــدن فیلماولیها در
جشــنواره فیلم فجــر فرصت خوبی برای دیده شــدن و نقد
فیلم هایشان بود .به گزارش میزان ،صدرعرفایی درباره ورود
بازیگــران جوان به ســینما اظهار کرد :نبایــد محدود کنیم

امیر کربالییزاده:

استندآپ باید سالن مستقل داشته باشد
> من اصوال ســعی کردم از حاشیه دور
باشــم و کاری که بلدم را در مرحله عمل
نشــان دهم .یعنی اگر ادعایی دارم مبنی
بر اینکه اولین کســی هستم که استندآپ
کمدی مســتقل را در ایران اجرا کردهام،
ســعی کنم که ادعایم را بــا عمل و کارم
نشــان دهم .خیلی از دوستانی که شیفت
کرده و کارشــان را از جوکــری یا تقلید
صدایی به ســمت استندآپ کمدی عوض
کردند ،خودشان میدانند که قبال کارشان
اســتندآپ نبوده و به تازگی به این سمت
روی آوردهاند ،هرقدر هم که ســابقههای
مختلفی داشته باشند .اولین کسی که پس
از انقالب اســامی استندآپ کمدی را به
صورت مستقل در ایران اجرا کرد ،من بودم
امیر کربالییزاده از موفقترین استندآپ کمدینهای
ایران اســت که خود میگوید اولین کسی است که
استندآپ کمدی مستقل را در ایران اجرا کرده است.
کسی که با حضور در برنامه خنداونهی رامبد جوان
استندآپ کمدیهایش بیشتر دیده شد و مخاطبان
ثابتــی را به برنامههای اضافه کــرد .او این روزها با
استندآپ کمدی «گزیده» در سالن تئاتر شهرزاد
حضور دارد .استندآپ کمدیای که تهیهکنندهاش
رامبد جوان است و از  30دی تا  29اسفند شنبهها
در سالن سه تئاتر شهرزاد برپاست« .ایلنا» به بهانه
این اجــرا با امیر کربالییزاده گفتوگو کرده که در
ادامه میخوانید.
درباره استندآپ کمدی این روزهایتان که
در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود ،بگویید.
این استندآپ با نام «گزیده» فقط شنبهها ساعت
هشت شــب اجرا میشــود و گزیدهای از بهترین
استندآپ کمدیهای اجرا شــده و اجرا نشده من
است که بعضی از آنها برای اولین بار اجرا میشود.
در کار جدیدتان نــام آقای کاوه مهدوی
بهعنوان نویسنده ذکر شده است .معموال خودتان
متنها را مینویسید یا مشترک است؟
این کار را که بهصورت مشــترک نوشتیم .معموال
اینطور است که موضوع استندآپ را پیشنهاد داده
و اتود و طرحش را هم میدهم و بعد نویســندهها
متنش را مینویســند .اما در این کار عالوه بر اینکه
من طرحش را دادم و کاوه متنش را نوشــت ،خودم
هم قسمتهای مختلفی را نوشتم.
در شــرایطی که به نظرمیرسد محدوده
شــوخی در کشــورمان کوچک شده و ممکن
است هر جنسی از شوخی به عدهای یا گروهی
بربخورد؛ نوشتن متن استندآپ سخت نیست؟
خب ســخت که هست .اما من اصوال سعی کردم از
حاشیه دور باشم و کاری که بلدم را در مرحله عمل
نشــان دهم .یعنی اگر ادعایی دارم مبنی بر اینکه
اولین کسی هستم که استندآپ کمدی مستقل را
در ایران اجرا کردهام ،سعی کنم که ادعایم را با عمل
و کارم نشان دهم .خیلی از دوستانی که شیفت کرده
و کارشــان را از جوکری یا تقلید صدایی به سمت
استندآپ کمدی عوض کردند ،خودشان میدانند که
قبال کارشان استندآپ نبوده و به تازگی به این سمت
روی آوردهاند ،هرقدر هم که ســابقههای مختلفی
داشته باشند .اولین کسی که پس از انقالب اسالمی
استندآپ کمدی را به صورت مستقل در ایران اجرا
کرد ،من بودم.
منظورتان از استندآپ مستقل چیست؟
اینکه سال  91مردم بلیت خریدند و آمدند تا فقط
یک ساعت استندآپ ببینند .دنبال این هستم که
اســتندآپ جایگاه خود را در ایــران پیدا کند .کما
اینکه در تمام دنیا جایگاه خــود را دارد .هدفم هم
از این اســتندآپ کمدی که االن اجرا میکنم این
است که مردم و مسئوالن مجاب شوند میتوانیم یک
سالن مستقل استندآپ داشته باشیم که کمدینها

در آن اجــرا بروند .در مورد محدودیتها باید بگویم
هر کشوری یکســری عرفها و محدودیت دارد که
شاید در کشــورمان بیشتر از بقیه جاها باشد .مثال
در کشورهای مختلف ،استندآپ کمدی براساس نقد،
به چالش کشــیدن یا بولد کردن رفتارهای غلط یا
نادرســت سیاسی ،جنسی ،دینی و اجتماعی است.
خب مطرح کردن این ســه تای اول در کشور ما با
چالش روبهروست .یک اســتندآپ کمدین ایرانی
برای گفتن از رفتارهای غلط سیاســی ،جنســی و
دینی به اندازه استندآپ کمدین اروپایی و آمریکایی
دستش باز نیست و مجبور میشود از استندآپهای
اجتماعی استفاده کند .خب ،گسترش فضای مجازی
و آپهای مختلف مثل اینســتاگرام و تلگرام و ...هر
موضوعــی را نخنما میکند ،یعنی قبال به نوعی آن
موضوع اجتماعی مطرح شده است .برای همین کار
استندآپ کمدین ایرانی برای ایجاد یا طرح مسائل
ناب ،جدید و هیجانانگیز برای تماشــاگران بسیار
سخت است.
یکــی از دمدســتیترین موضوعاتی که
اســتندآپهای ایرانی سراغش میروند مسائل
زنان اســت؛ اغلب هم همان محتوای جکهای
مردســاالرانه و ضدزن بدون اینکه خالقیت و
تازگی داشته باشد به استندآپها هم راه یافته.
فکر میکنید این جنس شوخی به همین دلیل
سختی شوخی با بسیاری از مسائل در استندآپ
ایرانی است؟
در اســتندآپ کمدی شــما باید سعی کنید که به
ســایق مختلف توجه داشــته باشید .مثل همین
اســتندآپ کمدی که من شنبهها در تئاتر شهرزاد
دارم و سعی کردم تا نظر سالیق مختلف را جلب کنم،
از مردم عامی بگیر تا آدمهای روشنفکر .چون شعار
اصلی من این است که خنده باید همراه اندیشه باشد.
ولی برای اینکه همه شکل سلیقه بتواند با استندآپ
شما ارتباط برقرار کند باید چند نوع تماشاگر را در
نظر بگیرید .کمااینکه چلنجهای بین زن و مرد در
اســتندآپهای من مانند همه دنیا هم هست .اما
بعضی از دوستان کمی غرضورزی دارند و یکطرفه
به ســمت نقد زنان میروند و بعضی دیگر دو طرف
را مطرح میکنند .مثل بحث استقالل و پرسپولیس
که همیشــه چالشها و ُکریخواندنهایشان برای
تماشــاگران جذاب بوده .دنیای زنــان و مردها هم
همیشه ملعبهای برای کمدینهای جهان بوده است.
در استندآپ کمدی «گزیده» رامبد جوان
تهیهکنندهتان است؛ کسی که در برنامه خندوانه
به نوعی پای استندآپ کمدی را به تلویزیون باز
کرد .درباره این همکاری بگویید.
قبل از برنامه خندوانه ،اســتندآپها در حد همین
برنامههایی بود که من مثــا در کافهها ،اختتامیه

این مشکل به خاطر نوپا بودن این هنر در
کشورمان است؟
استندآپ در خود دنیا هم بسیار نوپاست؛ عمرش زیر
صد سال است و هنری که زیر صد سال عمر داشته
باشــد هنوز در حال تجربه شدن و به دست آوردن
جایگاه و پایههای اساسی خودش در تمام دنیاست
و تجربیات مختلفی هم دارد رویش انجام میشود.
مثال خود من زبان ،بدن و ابزار بازیگری را خیلی در
استندآپ دخالت میدهم .یکی ممکن است موسیقی
را به شــکلی دخالت دهد و دیگری ویدئوآرت را به
آن اضافه کند و ...در دنیا اســتندآپ به صورتهای
مختلف تجربه میشود.
باتوجه به تجربه خندوانه که مسیر همهگیر
شدن استندآپ در ایران را سریعتر کرد؛ فکر
میکنید چقدر تلویزیون میتواند در شــهرت
استندآپ کمدین ایرانی اثرگذار باشد؟
در تمام دنیا همینطور اســت .شوهای موفق باعث
مطرح شــدن آدمها میشود .اما بعدش خیلی مهم
اســت؛ اینکه آن آدم چطور بتواند از آن موقعیت به

اگر کسی بخواهد استندآپ را یاد بگیرد از
کجا باید شروع کند؟
اول باید اســتندآپهای مختلف دنیا را زیاد ببیند.
خوشبختانه دو کتاب در این زمینه در ایران ترجمه
شده که یکی از آنها را خود بچههای خندوانه به نام
«خنداننده شــو» ترجمه کردهاند .پس باید کتاب
و مقالــه بخوانــد و در کنارش تجربــه کند .یعنی
استندآپهای کوتاه در جمع خانواده و دیگر جمعها
اجرا کند و بعد بتواند در ورکشاپها شرکت کند.
هرچند تعداد این کارگاهها برای استندآپ بسیار کم
است.
در استندآپهای کمدینهای ایرانی خارج
از کشور چه کسانی را دنبال میکنید؟
بین تمام کســانی که میشناسم فکر میکنم «ماز
جبرانی» موفق بــوده« .مکس امینی» و «خواهران
خرسندی» و چند ایرانی دیگر هم درحال کارند اما
کسی که در این ســالها کامال فعال و موفق بوده
«ماز جبرانی» است .چون چیزی که اجرا میکند به
تعریف استندآپ نزدیکتر است.
در طول این سالهایی که استندآپ کمدی
اجــرا میکنید چه بازخوردهایــی از بازیگران
داشتهاید؟
یکســری از هنرمنــدان و به خصــوص برخی از
سلبریتیها استندآپ کمدی را یکنوع لودگی ،کار
چیپ و بــیارزش میدانند .من باید از همینجا به
آنها بگویم کمی ســواد خودشان را باالتر ببرند و به
اســتندآپ کمدیهای دنیا نگاه کنند؛ وودی آلن،
رابین ویلیامز ،جیم کــری ،ادی مورفی و خیلی از
ســتارگان هالیوود اجرای استندآپ کمدی را جزو
تاالر افتخارات خود میدانند .یعنی از نظر خیلی از
ستارههای دنیا ،استندآپ کمدی برگ برنده بازیگری
است چون شما باید به تنهایی بتوانی جمعیتی را با
ابزار بازیگریات سرگرم کنی و بدون هیچ افکت ،نور
یا صدا و امکانات دیگری مخاطبان را دچار اندیشه،
رؤیا و تخیل کنی .پس برخی دوستانی که در کشور
ما استندآپ را بیارزش میخوانند یا باید سوادشان
را باالتر ببرند یا با این جمالت نشان ندهند که چون
خودشــان از پس این کار برنمیآیند این حرفها را
میزنند و فرافکنی میکنند.
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«بنگاه تئاترال» میآید

جشنواره تئاتر فجر چند سال پیش و جاهای مختلف
اجرا میکردم .اما زمانی که به برنامه خندوانه دعوت
شدم برای اولین بار استندآپ را مطرح کردم و رامبد
هم حمایت کرد و بعد از آن استندآپ را در خندوانه
تبدیــل به یک جریان کرد که خیلی هم موفق بود
و توانســت بهعنوان یکی از پایههای برنامه خودش
را نشان دهد و مردم هم دوستش داشتند .مسابقه
خنداننده برتر ،اســتندآپ کمــدی در قالب برنامه
خانواده باحال و مسابقه خنداننده شو؛ هر سه شکل
حضور اســتندآپ در این برنامه بود که برای مردم
جذابیت داشت .میشود گفت برنامه خندوانه بسیار
کمک کرد که استندآپ کمدی راه چند سالهای که
ممکن بود طول بکشد تا بین مردم جا بیفتد را در
عرض دو ،سه سال و با سرعت طی کرد .کما اینکه
االن در تمام شــهرها استندآپ کمدینهای جوانی
داریم که بســیار تالش میکنند و برای مردمشان
نکات مختلف را مینویســند ،تحقیــق و پژوهش
میکنند تا بتوانند استندآپ خوبی اجرا کنند .البته
این مابین کسانی هم هســتند که استندآپ را به
تحریف کشاندند .متاسفانه افراط و تفریط جزو امور
الینفک زندگیمان اســت و گاهی چیزهایی را به
اسم استندآپ کمدی به مردم تحویل میدهیم که
هجویات است و فقط مردم را میخنداند .فراموش
نکنیم که اســتندآپ کمدی در دنیا جزو گونههای
نمایشی اســت نه صرفا یک شوی سرگرمکننده .با
احترام به شــعبده ،تغییر صدا ،ژانگولر و مانند آنها
که همه هنرمندان بسیار قدرتمندی دارد باید بگویم
اســتندآپ کمدی در دنیا جزو هنرهای نمایشــی
دستهبندیمیشود.

دســت آمده اســتفاده کند و با کارهایی با کیفیت
مناســب در خارج از آن فضا هم موفق باشد .اینکه
فقط در یک برنامه تلویزیونی و فقط در یک شرایط
خاص بتوانید موفق باشــید خیلی تضمینکننده
ادامه راه هنری شــما نخواهد بود .اگر بتوانید خارج
از آن برنامه هم به فعالیت هنری خودتان در زمینه
استندآپ کمدی ادامه دهید در آن صورت میتوان
گفت شما هنرمند آن رشته هستید.
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میرطاهــر مظلومی بازیگر تئاتر ،ســینما و
تلویزیــون این روزها دوباره مشــغول بازی
در نمایش «بنگاه تئاترال» به نویســندگی
علی نصیریــان و کارگردانی هادی مرزبان
است ،گفت :این نمایش از  22بهمن دوباره
اجرای خود را آغاز کرده اســت .به گزارش
فارس ،وی در ادامه افزود :البته این نمایش
که پیشتر در ســنگلج بــه صحنه میرفت
اســتقبال خوبی هم داشت و االن در سالن
شهرزاد تا اسفند ماه اجرا خواهیم داشت.

چه کســانی وارد سینما شوند یا نشــوند ،بلکه هر کسی که
توانایی بازی دارد و در نقشی جا افتاده باید در سینما حضور
داشته باشد .کســانی که انتخاب اشتباه در بازیگری میکنند
و اشــتباه وارد این عرصه شدهاند به زودی حذف خواهند شد
مگر اینکه پشــتوانههای مالی داشــته باشند و بخواهند بازی
آنها در آثار متعدد تداوم داشــته باشد و در سینما بازیگری را
یاد بگیرنــد و در نتیجه این اتفاق آنقدر فیلم بازی میکنند
تا بازیگر شوند.

