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فرهنگی

ایرج به رفسنجان میرود

حسین خواجهامیری (ایرج) یکم تیر در خانه خشتی رفسنجان روی صحنه خواهد رفت.
در این کنسرت امیر احسان فدایی نیز ایرج را همراهی خواهد کرد .به گزارش ایلنا ،این
هنرمند قدیمی که در سالهای گذشته فعالیتهای جدی موسیقی خود را با انتشار آلبوم
و برگزاری کنسرت از سر گرفته ،در ابتدای این کنسرت قرار است به اجرای قطعات
خاطرهانگیز خود بپردازد و در این بین برخی قطعات جدید خود را نیز اجرا کند.

تئاتر

«تئاتر قجری» در تئاتر شهر  

نمایــش «تئاتــر قجری» به نویســندگی و
کارگردانی داریوش رعیت از امروز چهارشنبه
 ۲۳خرداد در سالن سایه مجموعه تئاترشهر
به صحنه میرود .داریوش رعیت نویسنده و
کارگردان تئاتــر درباره اجرای نمایش «تئاتر
قجری» گفت :نمایــش «تیاتر قجری» یک
کمدی تراژدی اســت و در عین حال فضایی
تاریخی دارد .البته این تاریخ بازنویسی شده و
تلفیقی از واقعیت و تخیل است و به آخرین
ماههــای زندگی ناصرالدین شــاه میپردازد.
وی ادامه داد :در ایــن نمایش انیسالدوله و
اعتمادالسلطنه به مناسبت پنجاهمین سالگرد
پادشــاهی ناصرالدین شــاه ،قصد راهاندازی
اندرونی و اجرای نمایشــی شبیه به نمایش
«در انتظار گودو» اثر ســاموئل بکت را دارند.
در واقع ایــن نمایش بازشــناختی دوباره از
ناصرالدین شاه و تناقضاتی است که در وجود
این شخص وجود داشته است .رعیت درباره
گروه بازیگری ،زمــان و مکان اجرای نمایش
«تئاتر قجری» هم گفت :در این نمایش پریزاد
سیف ،بهروز پوربرجی و پژمان علیپور به ایفای
نقش میپردازند و اردوان کاویانی فرد نیز کار
موسیقی نمایش را عهدهدار است .قرار است
«تئاتر قجری» از امروز چهارشنبه  ۲۳خرداد،
ساعت  ۱۸در سالن سایه مجموعه تئاترشهر
اجرای عمومی خود را آغاز کند البته استثنائا
روز جمعــه  ۲۵خرداد و بــه دلیل برگزاری
مسابقه فوتبال تیم ملی فوتبال ایران در جام
جهانــی  ،۲۰۱۸نمایش را ســاعت  ۱۷اجرا
میکنیم .به گــزارش مهر ،این هنرمند تئاتر
درباره دالیل دوری چند ســاله خود از عرصه
کارگردانی تئاتر ،تأکیــد کرد :آخرین تجربه
کارگردانیام به  ۱۳سال قبل و اجرای نمایش
«شــبی با آقامحمدخــان» برمیگردد .البته
بهعنوان نمایشنامهنویس فعال بودهام و آخرین
کاری که نوشتم ،نمایشنامه «راننده چینی»
بود که سال جاری با کارگردانی پریزاد سیف
در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.

هنرمندان

جولیا رابرتز در «آمازون»

جولیــا رابرتز بازیگــر نامدار ســینما برای
تهیهکنندگی یک درام بلند بر مبنای رمانی
از کریــس کلیو با عنــوان «زنبور کوچک»
برای آمازون اســتودیوز اعالم آمادگی کرد.
وی بازیگــر این فیلم نیز خواهد بود .کاتلین
رابرتسون بازیگر-نویسنده ،فیلمنامه اقتباسی
این فیلم را برمبنای رمانی که ســال ۲۰۰۸
با عنوان «دســت دیگر» منتشر شد ،نوشته
اســت .این رمان درباره یک پناهجوی جوان
نیجریایی به نام زنبــور کوچک و رابطه وی
با ســارا اورورک سردبیر یک مجله انگلیسی
است .نقش این سردبیر را رابرتز ایفا میکند.
این دو با هــم در یک درگیــری در دلتای
نیجر آشــنا میشوند و چند سال بعد دوباره
در انگلســتان همدیگر را میبیننــد .رابرتز
این فیلم را در کمپانی خودش میســازد .به
گزارش مهر به نقــل از ورایتی ،جولیا رابرتز
اخیرا در درامی با عنوان «شگفت» ظاهر شد
و به زودی با درامی مستقل ساخته پیتر هِجز
با عنوان «بن برگشته است» روی پردههای
سینماها میرود.

جکسون اودل درگذشت

جکسون اودل بازیگر جوان آمریکایی که با
بازی در ســریال «گلدبرگها» مشهور شده
بود ،در  ۲۰سالگی از دنیا رفت .پیکر بیجان
این بازیگر جمعه در یک مرکز ترک اعتیاد
در کالیفرنیا پیدا شده است .پلیس در حال
تحقیق برای یافتــن دلیل مرگ این بازیگر
جوان اســت .اودل در سریال «گلدبرگها»
نقش آری کالدول را بازی میکرد .او عالوه
بــر این در ســریالهای «خانواده مدرن» و
«پرورش شکســتخورده» بازی کرده بود.
به گــزارش خبرآنالین ،او عالوه بر بازیگری
در عرصه موســیقی هم فعال بــود و برای
فیلم «عشــق مــن برای همیشــه» آهنگ
ساخته بود.

«عربی»  میآید

«عربــی»  Arabyکه یکــی از آثار محبوب
جشنوارهها در ســال  ۲۰۱۷بود ،باالخره در
قالب اکران محدود (معادل «هنر و تجربه»)
در ایاالت متحده اکران میشــود .به گزارش
هنروتجربه« ،عربی» اولین تجربه فیلمسازان
برزیلی خالق ژوئو دومانس و آلفونســو اوشوآ
است که از  ۲۲ژوئن (اول تیر) در انجمن فیلم
مرکز لینکلن روی پرده میرود و در ادامه بر
تعداد سینماهای آن در سراسر ایاالت متحده
افزوده خواهد شد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مهشید افشارزاده بازیگر و کارگردان سینما درخصوص
فعالیتهای خود در عرصه سینما طی سال  97گفت:
بعد از فیلم سینمایی «پنج ستاره» سه سال مداوم به
دنبال تهیهکننده یا اسپانسر برای ساخت فیلم جدیدم
هســتم و این ماجرا در سال  97هم ادامه پیدا کرده
اما همچنان بینتیجه مانده است .کارگردان فیلم «پنج ستاره» با
اشاره به باندبازی گسترده در سینمای ایران تاکید کرد :سینمای
ایران کامــ ً
ا باندبازی خاص خــود را دارد و من چون اهل باند

گفتند اسپانسر بیاور ،نقش اول میدهیم

خاصی نیســتم مجبورم همواره حرکت الکپشتی
داشته باشم و آرام به سمت جلو بروم .وی با تاکید
بر خانهنشینی خود طی دو سال گذشته اضافه کرد:
با وضعیت فعلی سینمای ایران ترجیح میدهم به
جای بازیگری در خانه بمانم و آشپزی کنم .من مثل
بســیاری از افراد که دارای باند و البی هستند یک شبه به جایی
نرسیدهام و به خاطر اینکه راههای نامتعارف جذب سرمایه را بلد
نیستم فع ً
ال مشغول کاری نیستم .بازیگر فیلم "عیار  "14درباره

کمکاری خود در عرصه بازیگری اذعان کرد :دوستان فکر میکنند
که چون من یک فیلم کارگردانی کردهام نمیخواهم دیگر بازی
کنم و به همین دلیل دیگر پیشنهاد بازی نمیدهند .بازیگر فیلم
"آقای رئیسجمهور" با اشــاره به حضور بازیگر اسپانســرها در
ســینما اضافه کرد :امروزه افراد پول و اسپانسر میآورند و نقش
میگیرند کما اینکه در یکی از سریالهای معروف شبکه نمایش
خانگی به من پیشنهاد شد که اگر پول یا اسپانسر بیاورم یکی از
نقشهای اصلی سریال را به من میدهند.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
بابک بیات lموسیقیدان

علیحســین بیــات زرندی
مطلق با نام مســتعاربابک در
تاریخ  ٢٣خرداد سال ۱۳۲۵
در تهران به دنیا آمد .از  ۱۹سالگی در اپرای
تهران و زیر نظر خانم اولین باغچهبان ،آقای
ثمین باغچهبان و نصرتاهلل زابلی با موسیقی
کالســیک و جهانی آشنا شــد و در حدود
پنجسال همکاری خود را با این اپرا ادامه داد.
بابک بیات موسیقی فیلم را با فیلم غریبه که
با همراهی واروژان ســاخته شد ،شروع کرد.
بابک بیات موســیقی فیلــم را بعد از انقالب
با فیلم مرگ یزدگرد ســاخته بهرام بیضایی
ادامه داد و در سال  ۱۳۶۲موسیقی فیلمهای
نقطه ضعف و ریشــه در خون را ساخت و در
سالهای بعد برای فیلمهای شاید وقتی دیگر
و مسافران ساختههای بهرام بیضایی ،سریال
ســلطان و شبان ،کشــتی آنجلیکا ،عروس،
پردهآخر ،طلســم ،مرســدس ،جهان پهلوان
تختی ،دستهای آلوده ،اتوبوس ،قرمز ،دو زن،
شیدا و در حدود  ۹۰فیلم سینمایی موسیقی
نوشته است و آخرین ســریالی که وی برای
آن موسیقی ساخته است سریال والیت عشق
است .ســرانجام او در تاریخ  ۵آذر  ۱۳۸۵به
علت نارســایی کبدی درگذشت و در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

کوتاه از هنر

«رستاک» با «بهار» میآیند

تازهترین آلبوم گروه موســیقی «رستاک» با
عنوان «بهار» در حــال و هوایی بهاری روانه
بازار موسیقی شد« .بهار» عنوان تازهترین اثر
موسیقایی گروه موســیقی «رستاک» است
که از روز گذشــته  ۲۲خرداد در دســترس
مخاطبان قرار گرفــت .به گزارش آنا ،در این
آلبوم که نسخه تصویری و صوتی آن توسط
موسسه «هنر اول پارسیان» به زنان سرزمین
ایران تقدیم شده ،قطعاتی با نامهای «مندیر»،
«نوروز»« ،گل پامچال»« ،وهار»« ،شکوفه»،
«الله لــر» و «گل پونه» بــرای عالقهمندان
عرضه شــده اســت .ترانههای این آلبوم نیز
برگرفتــه از موســیقی نواحــی آذربایجان،
کردستان ،گیالن ،بختیاری و هرمزگان است
که در آن برای اولین بار شاهد اجرای دو قطعه
به زبان فارسی از گروه «رستاک» هستیم.

«موریانه»
در جشنوارههای خارجی

مســعود حاتمی کارگردان ســینما با اشاره
به فعالیتهای اخیر خود در زمینه ســاخت
فیلم گفت :در حال حاضر مشغول نگارش دو
فیلمنامه هســتم که امیدوارم هرچه سریعتر
شــرایط برای تولید این آثار فراهم شود .وی
ادامه داد :یکی از فیلمنامهها سینمایی است و
با موضوع اجتماعی ساخته میشود که داستان
آن خارج از فضای شــهری رخ میدهد .این
کارگردان سینما تاکید کرد :روی یک فیلمنامه
برای فیلم کوتاه نیز کار میکنم و در کنار آن
به تولید یک تئاتر فکر میکنم که البته فعال
در مرحله ایده و کامال نسبت فضای کاری من
متفاوت است .به گزارش مهر ،حاتمی با اشاره
به آخرین وضعیت فیلم «موریانه» گفت :این
فیلم همچنان توســط پخشکننده به دنبال
حضور در جشنوارههای خارجی است.

«پاهای بیقرار» در پایان راه

تصویربرداری فصل اول سریال «پاهای بیقرار»
به کارگردانی منوچهرهادی و تهیهکنندگی
ایــرج محمدی در پایان راه اســت .به تازگی
بازی شاهرخ استخری در نقشهاتف به پایان
رسیده است و گروه مشــغول تصویربرداری
زمان حال این ســریال هســتند .همچنین
تدوین فاز حال به صــورت همزمان در حال
انجام اســت و تدوین فصل گذشته به پایان
رســیده اســت .به گزارش فارس ،فصل اول
(زمان حال) ســریال «پاهای بیقــرار» اول
بهمنماه در یک شرکت کلید خورد .به گزارش
فارس ،مجموعه تلویزیونــی «پاهای بیقرار»
در ســه فصل ،دو فصل گذشته و یک فصل
زمان حال ،ماجراهــای دو خانواده را از زمان
قبل انقالب تا عصر حاضر به تصویر میکشد.
«پاهای بیقــرار» مجموعــهای خانوادگی و
اجتماعی است و داستان رویارویی دو خانواده
را نشــان میدهد که قربانیانش فرزندان آن
خانوادهها هستند .آدمهای این قصه زندگی
محلی و همسایگی کنار هم داشتند و دارند و
بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم از
رگههای داستان این سریال است.

گفتوگوی آفتاب یزد با علیرضا قاسمی
كارگردان فیلم «وقت نهار»

بهجزئیات فیلم
توجه ویژهای
داشتم

آفتاب یزد  -احســان طهماسبی« :وقت ناهار»
فیلم کوتاه علیرضا قاسمیان که در تاکنون حضور
موفقی در جشنوارههای بینالمللی خصوصاً سینه
فونداسیون کن داشــت و مورد توجه ویژهای قرار
گرفت ،پس از آن هم در خالل جشنواره فیلم کوتاه
تهران روی پرده سینما گالری ملت رفت ،فیلمی که
آنقدر جذاب بود که بسیاری ایستاده یا نشسته روی
پلهها به تماشای فیلم نشستند« .وقت ناهار» فیلم
ویژهای در مسیر سینمای کوتاه ایران است .فیلمی
متفاوت که جا پای آثار مهم و همیشــه در صحنه
و مطرح بازار فیلــم کوتاه نمیگذارد و راه خودش
را مــیرود و این حتی از فیلم و همه خوبیهایش
دستاورد بزرگتری برای علیرضا قاسمیان فیلمساز
است .این فیلم که پیش از این نامزد نخل طالی
فیلم کوتاه جشــنواره کن شــده بود ،در تازهترین
موفقیت خود جایزه بهترین فیلمبرداری چهارمین
دوره جشــنواره فیلم فالمینگو آمریکا را دریافت
کرد .محمد حدادی فیلمبردار جوان سینمای ایران
است که تاکنون افتخاراتی چون جایزه فیلمبرداری
جشــنوارههای گرنداف ،سینما حقیقت و شرکت
در کمپ اســتعدادیابی جشــنواره فیلم برلین را
در کارنامه خود دارد .داســتان فیلــم کوتاه وقت
نهار درباره یک دختر دبیرســتانی است که برای
تشخیص هویت مادر درگذشتهاش به بیمارستان
رفت ه اســت« .وقت ناهار» از هشتم فروردین سال
جاری در ســینماهای هنروتجربه روی پرده رفت.
به همین مناسبت با علیرضا قاسمی کارگردان این
فیلم به گفتوگو نشســتهایم که ماحصل آن را در
ادامه میخوانید.
از ایده «وقت نهار» و چگونگی ساخت و
تولیدش و نهایتا راهیابی به كن بگویید؟
پیش از «وقت نهار» من روی چند فیلمنامه كوتاه
كار كرده بودم و بعــد از اتمام فیلمنامهها متوجه
شدم كه به دلیل مسائل مالی امكان ساخت فیلمها
وجود ندارد« .وقت نهار» چهارمین فیلمنامهای بود
كه در تابستان سال گذشته نوشتم و بعد از برآورد
بودجه مطمئن شدم كه این فیلمنامه قابلیت تولید
را دارد و تمركزم را روی همین فیلم گذاشتم .ایده
فیلم را از روی دفترچه کوچک ایدههایم استخراج
كردم :دو خواهر دوقلو به بیمارستان میروند تا مادر
خود را ببینند .همیــن ایده من را به یاد خاطرات
بچگی انداخت .روزی با پدرم كه پزشــك اســت
به بیمارســتان رفته بودم و متوجه صدای گریه و
فریاد شدم و وقتی از پدرم علت را پرسیدم متوجه
شدم كه یكی از بیماران فوت شده و همراهانش با
حراست بیمارستان درگیر شدهاند .نكته عجیب این
اتفاق این بود كه پزشكان و پرستاران در مواجه با

چنین اتفاقی هیچ عكسالعمل خاصی نداشتند و
مشــغول خوردن نهار بودند .پیوست این خاطره با
تجربه شخصی دیگرم از روزهای خدمت سربازی
باعث شكلگیری نهایی ایده «وقت نهار» شد .در
روزهای سربازی ،همخدمتیها برای ورود موادمخدر
به پادگان ،آن را در دهان خود جاسازی میكردند
كه در زمان بازرسی درب ورودی مشكلی برایشان
پیش نیاید .نهایتا تصمیــم گرفتم فیلم دختری
معصوم را بسازم كه برای تحویل جنازه مادرش كه
جزء مصرفكنندگان و پخشكنندگان مواد مخدر
است به بیمارســتان مراجعه كرده و دختر درگیر
چالش عظیم رابطه مــادر -دختری و ماموریتی
فوكوس مداوم دوربین بر احواالت دختر
كه خانواده بر دوشــش قرار داده است شده است.
و نماهای مداوم مدیــوم در فیلم ،كار را برای
با وجود اینكه داستان برای
بازیگر دختر سختتر
من بســیار آزاردهنده بود مهمترین بخش ســاخت فیلم كوتاه كرده اســت .با در نظر
تصمیم داشتم كه فیلم را فیلمنامه اســت .دو مشــكل در این گرفتــن اینكه این فیلم
بسازم و در اواخر تابستان خصوص در ایران وجود دارد .اول اینكه اولین بازی خورشــید
با گروهــی فوقالعاده (كه به طور تخصصی برای فیلمنامهنویسی چراغی پور در ســینما
هیچ هزینــهای هم از من فیلم كوتاه كاری انجام ندادهایم و دوم است ،از دلیل انتخاب و
برای همــكاری در فیلم اینكه منبع اصلی و معیار فیلمسازان اطمینان به او در این فیلم
درخواســت نكرده بودند) کوتاه متاسفانه همچنان فیلمهای بلند بگویید.
وارد مراحــل پیشتولید است و بســیاری از فیلمسازان ،فیلم خورشید چراغی پور طراح
شدم .لوكیشن را در كرج كوتاه میســازند تا بتوانند فیلم بلند صحنه فیلم فركانس بود
و بیمارســتان البرز و قائم بسازند و این مســئله باعث میشود و قرار بــود در این پروژه
انتخاب كردیــم چرا كه كه دغدغهی زیادی برای این ســینما دســتیار من باشــد .در
زمــان انتخاب بازیگر ،من
بیمارســتانهای تهــران نداشته باشند
هزینهای برای فیلمبرداری
و خورشید از حدود پنجاه
از ما میخواستند .حدود
بازیگر تســت گرفتیم و
یكماه و نیم با خورشید چراغی پور تمرین كردم و
نتیجه چندان رضایت بخش نبود .نهایتا خورشید
برای فیلمبرداری چهار روزه آماده شدیم .دو تا سه
چراغی پور پیشــنهاد داد كه خودش نقش دختر
ماه مراحل فنی فیلم را با وسواس زیاد سپری كردیم
را بازی كنــد .برای بازی در این نقش هم زحمات
و برای جشنواره كن یك نسخه كامل نشده و بدون
زیــادی كشــید .دائما در حال تمریــن بود ،چند
اصالح رنگ و نور و صداگذاری نهایی فرســتادم .با
كیلو وزن كم كرد و کامال با نقش زندگی كرد .در
وجود اینكه انتظارش را نداشــتم اما دوازده ساعت
روزهای آخر تمرین مطمئن شده بودم که خورشید
پیش از اعالم رسمی از پاریس با من تماس گرفتند
بهترین انتخاب برای بازی در این نقش است.
و اعالم كردند كه فیلم در لیســت نهایی جشنواره
قرار گرفته است و فیلم کاندیدای نخل طالی بخش
یكی از مهمتریــن دالیل موفقیت «وقت
کوتاه جشنواره کن است.
نهار» در همراهی اجرا و متن و توفیقی است كه
این فیلم توانسته در زمان كوتاهی در شرایطی
با وجود لوكیشن فیلمبرداری «وقت نهار»،
بازیگر محور به وجــود آورد .نكتهی كلیدی
رسیدن به این همخوانی از نظر شما چیست؟
همراهی تماشاگر با روایت معمایی فیلم از نوع
من به جزئیات در این فیلم توجه ویژهای داشتم و
وضعیتهای بیمارستانی دلهرهآور و پرجنب و
عالوه بر حفظ ساختار و دكوپاژ سعی كردم كه به
جوش نیست و همین موضوع تشخیص اتفاقات
نكات ریز و به نظر كماهمیت یك فیلم سینمایی
بعــدی را در فیلم ســختتر میكند .تاكید
توجه خاص تری داشته باشم .مثل لباسها ،المانها
خودتان هم در فیلمنامه به غیر قابل پیشبینی
و اتفاقاتی كوچكی كه در فیلم رخ میدهد و سایر
بودن داستان بوده است؟
جزئیاتی كه به نظر من فیلمسازها باید آن را جدی
حــدود چهارده بار فیلمنامه را بازنویســی كردم و
بگیرند.
تغییرات زیادی را در آن ایجاد شد .ولی به طور كل
سه ذهینت مختلف را در فیلم در نظر داشتم :اولی
از نگاه دختر بود كه سعی داشت به گونهای رفتار
كند كه دیگران متوجه علت كاری كه در ذهن دارد
نشوند .دومی از نگاه بیمارستان بود و وضعیتهایی
كه مکان بیمارستان بهعنوان یك كاراكتر در مواجه
با چنین اتفاقاتی دارد و سومی هم از دید كارگردان
و اهمیت تعریف این داستان به شكلی تاملبرانگیز.
در نگاه سوم سعی كردم كه تركیبی از مکگافین
ســینمای هیچكاك و سادگی از فیلمهای برادران
داردن را بهعنوان الگو انتخاب كنم.

به طور كل چه فاكتورهایی را برای موفقیت
فیلمهای كوتاه در جشنوارههای جهانی الزم یا
كافی میدانید؟
بدون شك مرحله اول فیلمسازی لذت بردن از این
كار است .یعنی اگر از كلیه مراحل ساخت فیلم لذت
نبریم در واقع نمیتوانیم در این راه موفق باشــیم.
اینكه تصور كنیم كــه كارگردانی یكباره تصمیم
به ســاخت فیلمی برای جشنواره خاصی میگیرد
اشتباه است .در دنیا هم به صورت تخصصی درباره
فیلم کوتاه در دانشــگاهها تحقیق میشود ،اما به
طور كلی فاكتورهای خاصی در این خصوص وجود
ندارد .به نظر من مهمترین بخش ســاخت فیلم
كوتاه ،فیلمنامه است .دو مشكل در این خصوص در
ایران وجود دارد .اول اینكه به طور تخصصی برای
فیلمنامهنویسی فیلم كوتاه كاری انجام ندادهایم و
دوم اینكه منبع اصلی و معیار فیلمســازان کوتاه
متاسفانه همچنان فیلمهای بلند است و بسیاری
از فیلمسازان ،فیلم كوتاه میسازند تا بتوانند فیلم
بلند بسازند و این مسئله باعث میشود كه دغدغهی
زیادی برای این سینما نداشته باشند .فیلمسازان
ســینمای کوتاه الزم است فیلمهای كوتاه ببیند و
داســتانهای كوتاه بخوانند و پیگیر این سینما در
ابعاد جهانی باشــند و فیلنامــه را در اولویت اول
بگذارند .هرچند كه در ایران فیلمسازان فیلم كوتاه
با مشــكالت مالی برای ساخت فیلمشان به شدت
درگیر هستند ولی این نباید باعث شود كه فیلمنامه
فراموش شــود .برای من فیلمنامه هستهی اصلی
فیلم کوتاه است .همه چیز در مهارت داستانگویی
خالصه میشود ،در این مورد باید کمی به شیوههای
قصهگویی مادربزرگهایمان فکر کنیم ،نسلی که
بــدون دوربین ،لنزهای عجیــب غریب و طراحی
صحنههای فوقالعاده طوری برایمان داستانگویی
میکردند که مدهوش میشدیم.
«فركانس» با «وقت نهار» تفاوتهای بسیار
زیادی دارد .عالوه بر تفاوت عمده در شــیوه
بازیگری و اجرا در فیلمنامهنویسی هم شباهتی
بین این دو فیلم وجود ندارد« .فركانس» بیشتر
به فیلمهای تجربی و فضاســازیهای سورئال
شبیه است و «وقت نهار» رِئال و اجتماعی .دلیلی
برای این تفاوت در شیوهی فیلمسازی و انتخاب
موضوع داشتید؟
من ترجیح میدهم كه شیوههای مختلف فیلمسازی
و حتی انواع سینمایی را در فیلمهایم تجربه كنم و
در فیلم بعدی هم قطعا فیلمی متفاوت نسبت به
حال و هوای «وقت نهار» خواهم ساخت .من واقعا
ژانر مورد عالقهای نــدارم و عالقهمندم فیلمها در
ژانرهای مختلف را تجربه كنم.

آثاری از هنرمندان بریتانیایی و ایرلندی در حراج لندن  

آثــاری از هنرمندان مدرن بریتانیا و ایرلند در ســیزدهم ژوئن برابر با  23خرداد ماه
مدرن بریتیش و
در بونامــز لندن چکش میخورد .در این حــراج که با عنوان "هنر
ِ
ایرلندی" برگزار میشــود ،ذیقیمتترین اثر به هنرمندی ایرلندی ،جکبی .ییتس
تعلق دارد .بونامز لندن قیمت پیشنهادی این کار را  300تا  500هزار پوند اعالم کرده
است .به گزارش هنرآنالین ،از دیگر آثاری که در این حراج چکش میخورند میتوان
به اثری از الرنس استفن ( )1887-1976با قیمت پیشنهادی  200تا  300هزار پوند،
کاری از لین چادویک ( )1914-2003با قیمت پیشــنهادی  100تا  150هزار پوند،
اثری از هنری مور ( )1898-1986با قیمت  150تا  250هزار پوند و اثری از ویلیام
اسکات ( )1913-1989با قیمت پیشنهادی  70تا  100هزار پوند اشاره کرد.

حسن معجونی از اجرای جدیدش گفت
حســن معجونی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره
نمایش جدید خود بیــان کرد :تئاتر «فِلیک» اثر
«آنی بیکر» و ترجمه بهرنگ رجبی اســت و قرار
است که از نیمههای تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد
روی صحنه برود .این کارگردان با معرفی بازیگرانی
که در این نمایش ایفای نقش میکنند ،گفت :نوید
محمدزاده ،ستاره پسیانی ،حسین حسینیان و برنا
انصاری چهار بازیگری هستند که در این کار حضور
دارند .دو نفر از بازیگرانی که در این نمایش حضور
دارند از گروه تئاتری خودم (لیو) هســتند و نوید
محمدزاده هم برای دومین بار اســت که پس از
«ستوان اینیشمور» با یکدیگر همکاری میکنیم .او
دربارهانتخابایننمایشنامهوهمچنینکارگردانی
آن گفت« :فلیک» یکی از متنهایی است که آن
را بسیار دوســت دارم و به نظرم فوقالعاده است.
این اثر در سال  ۲۰۱۴نوشته شده و تاکنون جوایز

بچههایسینمادرتئاتر

فراوانــی هــم از جمله
پولیتزر گرفته اســت.
معجونــی با اشــاره به
اینکه "کار کــردن در
ســالنهای خصوصی
و دولتی برایم یکســان
است" اظهار کرد :اکنون
تمام شرایط سالنهای
خصوصــی و دولتــی
مانند هم است .زمانی بود که تماشاخانه ایرانشهر
به مدت یک سال برچسبهایش را برداشته بود اما
اکنون آن را برگردانده است و با سالنهای دولتی
فــرق ندارد ،این را به این جهت گفتم که قرار بود
در ابتدا این کار را در ایرانشــهر اجرا کنیم اما در
آن ســالن ،یک کار دیگر هم همزمان با نمایش

ما اجرا داشــت .بنابراین
به خاطر شــرایط دکور
بنــدی ایــن نمایش ،ما
نمیتوانستیم نمایشمان
را در آن سالن اجرا کنیم
و شــهرزاد این امکان را
برای ما فراهم کرده است
که در یک ســالن فقط
نمایش من اجرا شــود.
او ادامه داد :دکور این نمایش مانند یک ســینما
اســت و کاراکترهای این نمایش بچههای سینما
هستند مثل کســانی که بلیت صادر میکنند یا
نظافت میکنند یــا در اتاق کنترل فعالیت دارند.
در حقیقت ماجرای این نمایش در یک ســینما
رقم میخورد و جرئیات زیــادی دارد .همچنین

صندلیهای تئاتر روبهرو صندلیهای سینما قرار
گرفتهاند و فضای جالبی را به وجود آورده اســت.
به گزارش ایســنا ،این کارگردان در پایان درباره
کار کردن با بازیگرانی چون نوید محمدزاده که در
سینما هم شناخته شده و تجربه زیادی پیدا کرده
اســت ،گفت :وقتی اولین بار با نوید محمدزاده در
پروژهای تئاتری همکاری کردیم تازه وارد سینما
شده بود و من چون همان ذهنیت تئاتری را از او
دارم ،از منظر سینمایی به این بازیگر نگاه نمیکنم.
شاید بازیگران ،تفاوتی در مدیوم نداشته باشند ولی
اگر دنبال بازیهای ظریف باشیم ممکن است در
سینماییها هم پیدا شود .با این حال به نظر من
بازیگران به صورت فردی با هم متفاوت هستند و
نه از لحاظ مدیومهایی که در آن فعالیت میکنند
و من که در حال کار کردن با آنها هستم باید این
تفاوتها را متوجه باشم.

