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«من یک زنم صدام رو میشنوی» در گرجستان

کاملیا غزالی نویسنده و کارگردان درباره فعالیتهای جدید کاریش
گفت :قرار است در آبان ماه برای اجرای نمایش «من یک زنم صدام رو
میشنوی» به گرجستان بروم؛ برای این اجرا از سوی مرکز هنرهای
نمایشی گرجستان به این کشور دعوت شده ام .وی در باره عوامل
اجرایی این نمایش عنوان کرد :در این اجرا قرار اس��ت با بازیگران
گرجس��تانی کار کنم .این نمایش به مدت یک ماه با حضورمن و
توماج دانش بهزادی ،دراماتوژ نمایش ،در گرجستان تمرین میشود
و در ادامه قرار اس��ت دو س��ال این نمایش روی صحنه اجرا شود.

فرهنگی

غزال��ی در باره انتخاب بازیگ��ران گرجی این نمایش
تصریح کرد :بع��د از دعوت اولیه ،من ترجمه متن به
زبان انگلیس��ی را ارسال کردم و تیپهای ویدیوئی از
تعدادی بازیگر گرجی برای من ارس��ال ش��ده و من
مش��غول دیدن آنها هستم تا تعدادی را برای بازی در
نمایش انتخاب کنم .در این یک ماه با تمرین آنها را برای اجرا آماده
میکنم .برای ارتباط با گروه بازیگری قرار اس��ت در این مدت یک
مترجم گرجی با ما همکاری داش��ته باش��د .غزالی در باره فضا و

داستان نمایش گفت« :من یه زنم ،صدام رو مىشنوی»
نمایش��ی زنانه اس��ت و ش��امل خرده داس��تانهای
تودرتویی اس��ت که بیانگر دردها ،رنجها ،شکستها
و حتی ش��ادیهای یک زن اس��ت و هر کدام توسط
یک بازیگر به نمایش گذاشته میشود .به گزارش ایران
تئاتر ،وی در محل اجرای نمایش عنوان کرد :نه تنها در تفلیس بلکه
در س��ایر شهرهای گرجستان هم نمایش روی صحنه میرود و در
ادامه در یک تور بزرگ در اروپا هم اجرا میشود.
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«جاودانگی» و دریافت دو جایزه
آفتابیزد:جایزههایبهترینفیلمبرداریوبهتریننقشمکملزنجشنوارهبینالمللیعشق
درآمریکابهفیلم«جاودانگی»رسید.امینجعفری،فیلمبردارکهبهتازگیبافیلم«سهرخ»جعفر
پناهیدربخشمسابق هجشنوارهکنحضورداشت،جایزهبهترینفیلمبرداریراازجشنواره
بینالمللیعشقدرآمریکادریافتکرد.همچنینمارالفرجادهمجایزهبهتریننقشمکملزن
را برای بازی درفیلم «جاودانگی» ازجشنوارهبینالمللی عشق در آمریکا دریافت کرد.

تئاتر

نیوشابریمانی:

موسیقیشغلماست
چراباید  رهایشکنیم؟

> کس�ی را نداریم که کپیکاری کند
و موفق باشد
> هی�چ خوانن�ده خانم�ی نمیتواند
قطع�ه جدیدی تولید کن�د و به گوش
مخاطبان برساند
> متأس�فانه در سالنها یک مافیایی
وجود دارد که باعث شده به ما فرصت
اج�را در ب�رج میلاد و س�الن میالد
نمایشگاه نرسد
> همیش�ه کار ک�ردن در بدتری�ن
شرایط ،کار را برایم جذابتر میکند
> اآلن موس�یقیهایی وارد میشوند
که تاریخ مصرف دارند و یک سال بعد
هیچ اثری از آنه�ا نمیماند .بنابراین
م�ن فکر میکن�م در حوزه موس�یقی
بانوان هم باید صداهای مختلفی بیاید
تا خانمها خودش�ان انتخاب کنند که
چه کسی بماند و چه کسی برود

موس��یقی بانوان و فعاالن این عرصه همیشه جزو
مظلومترینه��ای این هنر بودهان��د .در این میان،
«گروه نوش��ه» به سرپرس��تی نیوش��ا بریمانی با
وجود س��ختیهای فراوان همچنان به حیات خود
ادامه میدهد .بریمانی از  10س��الگی به یادگیری
کمانچه مش��غول شد و زیر نظر اساتیدی همچون
کامکار و فرج پوری تعلیم دید .او به عنوان نوازنده
در آلبومهای دیگران نقش��ی پررنگ داشته است.
گروه نوش��ه قرار است  12مرداد روی صحنه برود.
به همین بهانه هنرآنالین با بریمانی گفتگویی انجام
داده که در ادامه میخوانید.
خان��م بریمان��ی در مورد اج��رای جدید
«گروه نوشه» بگویید.
ما  12مرداد کنس��رتی را در ت��االر وحدت برگزار
میکنی��م ک��ه ح��دود  90نوازنده خان��م در آن
حضور دارند .خوش��بختانه این کنسرت هم مانند
کنس��رتهای قبلیمان با اس��تقبال بینظیری از
طرف خانمها روبرو شده است .ما در این کنسرت
دوباره آثار قدیمی را بازخوانی میکنیم ولی سعی
ی که دیماه امسال برگزار
داریم از کنس��رت بعد 
میش��ود ،قطعات جدید را اج��را کنیم .همانطور
که مطلع هس��تید ،هیچ خواننده خانم نمیتواند
قطع��ه جدیدی تولید کند و ب��ه گوش مخاطبان
برس��اند .بنابراین مجبوریم از هم��کاران خودمان
اجازه بگیریم ک��ه بعضی آثارش��ان را اجرا کنیم.
تا به حال توانستهام اجازه اجرای آثار گروه دارکوب
را از آق��ای همایون نصیری و اج��ازه اجرای چند
قطعه را از عل��ی زندوکیلی بگیرم .این اتفاق برای
من باعث خوشحالی اس��ت .واقعاً این دو نفر تنها
کس��انی بودند که در این شرایط حامی موسیقی
بانوان ش��دند .آنها پیش��نهاد م��ن را بدون هیچ
چون و چرا پذیرفتند .جدیدا ًدفتر موسیقی اعالم کرد
دیگر نمیتوان آثار قدیمی را بازسازی کرد .شخصاً
به خود بنده اعالم ش��د که نمیتوانیم آهنگهای
قدیم��ی را بازخوانی کنیم .بع��د گفتند میتوانید
بازخوانی کنید ولی باید اجازه آثار را بگیرید .البته
همچنان اجازه بازخوانی آثار بسیاری از هنرمندان
را نمیدهند .خیلی خوش��حالیم که مردم در این
شرایط هم ما را حمایت میکنند و به کنسرتمان
میآین��د .ما به جز موس��یقی و اجرای کنس��رت
کار دیگ��ری نداریم .اخیرا ً بعض��ی از همکارانمان
به خاطر ش��رایط بد اقتصادی کنسرتشان را لغو
کردن��د ،اما من نگاه دیگری به این مس��ئله دارم.
موس��یقی شغل ماس��ت ،چرا باید رهایش کنیم؟
مگر یک پزشک در ش��رایط بد اقتصادی ،مریض
خ��ودش را رها میکند؟ من اگر این کار را تعطیل
کنم عم� ً
لا  90نفر نوازنده ب��ه اضافه گریمورها و
خبرنگاران هم بیکار میشوند .همه این افراد برای
شاخه کاریشان زحمت کشیدند و دوست ندارند
همچین اتفاقی بیفتد .ما در کارمان جدیت داریم
به عنوان "فان" به آن نگاه نمیکنیم .تا جایی که در
توانمان باشد ،حضور خواهیم داشت و امیدواریم
مردم هم ما را بپذیرند و دوس��ت داشته باشند .ما
میخواهیم به مخاطبانمان آرامش و شادی بدهیم
و امیدوارم این اتفاق بیفتد.
قرار بود آلبوم گروه نوشه با صدای احسان
کرمی منتشر شود .تکلیف آن آلبوم چه شد؟
آلبوم ما با آقای کرمی هش��ت ماه است که آماده
ش��ده و مجوزهایش هم صادر ش��ده اس��ت ولی
دوس��ت داریم این آلبو م همزمان با کنس��رتمان
منتشر ش��ود .ما فع ً
ال به دنبال سالن اجرا هستیم.
متأسفانه در س��النها یک مافیایی وجود دارد که
باعث شده به ما فرصت اجرا در برج میالد و سالن
میالد نمایشگاه نرسد .ما مجوز اجرای کنسرت هم
داری��م و فقط به دنبال زمان اجرای آن هس��تیم.
به احتمال خیل��ی زیاد اجرای این کنس��رت هم
به بعد از ماه محرم و صفر موکول میشود چون ما
ترجیح میدهیم کنسرتهایمان با هم اتفاق بیفتد.
با وجود مشکالتی که برای فعالیت بانوان
در زمینه موس��یقی وجود دارد ،چه چیزی شما
را وادار میکند که این مسیر را ادامه بدهید؟
زحمتهایی که تا اآلن کش��یدهام! من  ۳۴س��الم
است ولی از  ۱۱س��الگی وارد هنرستان موسیقی
ش��دم .شاید ش��ش س��ال اولش هدفمند نبود و
نمیدانس��تم قرار است به کجا برس��م ولی از ۱۶

س��الگی کم کم وارد بازار کار ش��دم و آرزو داشتم
روی صحنه بروم و بنوازم .خدا را شکر میکنم که
اآلن توانس��تهام حداقل  ۹۰خانم را دور هم جمع
کنم و یک گروه تشکیل بدهم .کار کردن با خانمها
و دور هم جمع کردنشان خیلی کار سختی است.
خیل��ی خوش��حالم از اینکه با کس��انی همکاری
میکنم که همه حرفهای هستند .ما حدود  ۱۲یا
 ۱۳س��ال اس��ت که با هم کار میکنیم و من فکر
میکنم تنها گروه موس��یقی باش��یم که اعضایش
تغیی��ری نکرده اس��ت .به همین خاط��ر از همه
بچههایی که کنار ما حضور دارند ،تش��کر میکنم.
م��ا در گروهمان نوازندهه��ای کاربلدی مثل خانم
مینو قاسمپور را داریم که تجربه خیلی بیشتری از
م��ن دارند .حضور چنین افراد با تجربهای در گروه
باعث افتخار من اس��ت .دوست ندارم شعار بدهم
ولی همیش��ه کار کردن در بدترین ش��رایط ،کار
را برایم جذابتر میکند .س��عی میکنم قانون را
رد نکنم ولی اگر چیز بیمنطقی گفته شود ،قطعاً
کنار نخواهم آمد.
در ای��ن مدت هیچوقت به فکر مهاجرت
نیفتادید؟
من  10سال پیش مهاجرت کردم ولی خیلی زود
برگشتم چون دیدم آنجا نمیتوانم پیشرفت کنم.
نهایت پیشرفتی که میتوانستم بکنم این بود که
ی تدریس کنم و یا
در خان��ه فرهنگ و هنر ایران�� 
چند اجرا برگزار کنم .در ایران بیشتر میتوانم فعال
باشم .وقتی اینجا فعال باشم ،میتوانم با هنرمندان
خارج از کش��ور هم همکاری کنم .اآلن هفت سال
اس��ت که دارم با یک گ��روه اروپایی کار میکنم و
ب��ه ایتالیا میروم و میآیم .میتوانس��تم ک ً
ال بروم
آنجا کار کنم ولی من ایران را دوست دارم و سعی
میکنم شرایطش را بپذیرم.
ش��ما در حوزهای کار میکنید که در آن
رقاب��ت زیاد اس��ت و حتی گاه��ی این رقابت
ناسالم است و ما میبینیم که بعضیها دوست
ندارند موفقیت همکارانش��ان را ببینید .با این
ش��رایط چطور کنار آمدهاید؟ تاکنون به این
برخوردهاید که در قبال شما کارشکنی صورت
بگیرد؟
بله .در دفتر موس��یقی به من میگویند که ش��ما
شاکی خصوصی دارید .میپرسم شاکی خصوصی
کیس��ت؟ میگوین��د همکارانتان! همیش��ه هم
جوابش��ان به ما این است که ش��ما هم از آنها
شکایت کنید .من اصوالً این را دوست ندارم .به این
اعتقاد دارم که وقتی شما شاکی زیاد پیدا میکنید،
پس مطمئناً دارید راهتان را درس��ت میروید .من
امیدوارم همه کار کنند و موفق باش��ند .تا به حال
با کس��ی دشمنی نداش��تم و ندارم .اگر کسی هم
از من ناراحت اس��ت ،ترجیح میدهم که بیاید به
خودم بگوید .اگر من اشتباه کرده باشم ،صد درصد
عذرخواهی میکنم.
یک��ی دیگر از مش��کالت کنس��رتهای
بان��وان ،س��اعت برگ��زاری کنسرتهاس��ت.
بهخص��وص خوانندههای کنس��رتهای بانوان
اعتراض دارند که اجرا در ساعت  2یا  3بعد از
ظهر کار مش��کلی است .نظر شما در این مورد
چیست؟
من مشکلی با این قضیه ندارم و فکر میکنم خیلی
هم زمان خوبی است .سر ظهر یک تایم مرده است
که خانمها میتوانند بچههایش��ان را خانه بگذارند
و بیایند .من مش��کلی با این قضیه ندارم ولی مث ً
ال
میبینیم که تاالر وحدت تایم خیلی محدودی به
ما میده��د و ما باید س��الن را خیلی زود تحویل
بدهی��م .کاش همانط��ور که ت��االر وحدت برای
کنس��رتهایی که ساعت  9شب برگزار میشود و
تا س��اعت 12در اختیار گروههاست ،برای اجرای
2بعدازظهر هم سالن را تا  5در اختیار ما بگذارند.
شما چطور وارد موسیقی شدید؟
در خانواده ما کس��ی رشته تحصیلیاش هنر نبود
و فقط پس��ر خالههای مادرم که برادران درهباغی
هس��تند ،مش��وق من بودند .من را فرستادند که
امتح��ان ورودی هنرس��تان را بدهم .مادرم و بقیه
فکر میکردند که من رد میشوم ولی خدا را شکر
قبول شدم .از  11سالگی وارد هنرستان موسیقی

ش��دم و موس��یقی کم کم از اول و دوم دبیرستان
برایم جدی ش��د .اوایل س��ازم را دوست نداشتم و
میخواستم عوض کنم .آنقدر ساز سختی بود که
اص� ً
لا ارتباط نمیگرفتم ولی معلمم آقای س��عید
فرجپوری باعث ش��دند که من بمانم و عالقه پیدا
کنم .بعد هم وارد دانش��گاه عالی موسیقی شدم و
رش��ته تحصیلیام کام ً
ال شد موسیقی .من تجربه
اجراییام خیلی باال بوده و این باعث شده که بتوانم
کمی اخالق حرفهای را یاد بگیرم .همیشه گفتهام
که مدیون استاد اردش��یر کامکار هستم که واقعاً
درس اخالق به من دادند.
چه شد که تصمیم گرفتید «گروه نوشه» را
تأسیس کنید؟
اولین بار که رهبر ارکس��تر ش��دم 18-19 ،سالم
بود .از گروه "پریش��اد" ش��روع ک��ردم و بعد وارد
گ��روه آوای مهربانی ش��دم .در گروههای مختلف
دیگری هم حضور داش��تم تا اینکه رسید به گروه
خنیاگران مهر به آهنگس��ازی آقای بهزاد عبدی.
من سرپرست ارکس��تر خنیاگران مهر هستم که
این باعث افتخار من اس��ت .همیش��ه آرزویم بود
که در رش��ته تحصیلیام که موسیقی سنتی بوده
اس��ت ،کار کنم که این اتف��اق در گروه خنیاگران
مهر افتاد .از  6-7س��ال پیش دیگر دوست داشتم
که گروه خودم را داشته باشم .از صفر شروع کردم
و ک��م کم جلو آمدم تا اینک��ه نامزد خودم ،آقای
پره��ام صوفی به عنوان تهیهکننده آمدند پش��ت
قضی��ه .من آلبوم "نیوش" را تهیه کردم که خیلی
آلبوم پرخرجی بود 85 .میلیون تومان سر آن آلبوم
هزینه کردم .خیلی خوش��حالم چون از دید خودم
بهترین شناسنامه را برای خودم تهیه کردم.
ت��ا به حال پی��ش آمده که ب��ه بعضی از
هنرمن��دان خانم داخلی یا خارجی حس��ادت
کنید و دوس��ت داشته باشید کار آنها را اجرا
کنید یا بخواهید شبیه آنها باشید؟
نه واقعاً .ما کس��ی را نداری��م که کپیکاری کند و
موفق باشد .اما آدم صد درصد ایده میگیرد .ممکن
است ش��ما یک اجرای موفقی ببینید و از آن ایده
بگیرید .این طبیعی است.
اخیرا ً خیلی مد شده که خانمهای بازیگر
وارد حوزه موس��یقی ش��دهاند .معموالً صدای
خیلی خوبی هم ندارند و فقط به خاطر عش��ق
و عالق��های که دارن��د برای بانوان کنس��رت
میگذارند .این به کار شما لطمه نمیزند؟
واقعیت این اس��ت که من اینطوری به قضیه نگاه
نمیکن��م و حتی به نظرم خوب اس��ت که مردم
هم��ه را ببینند و بعد خودش��ان انتخ��اب کنند.
کما اینکه اآلن موسیقی پاپ ما هم غنی نیست و
ما فقط چند خواننده خوب داریم .ما آقای حامی،
آقای نیما مس��یحا ،آقای مانی رهنما و آقای بابک
جهانبخش را داریم که موسیقیش��ان غنی است.
اآلن موسیقیهایی وارد میشوند که تاریخ مصرف
دارند و یک س��ال بعد هیچ اثری از آنها نمیماند.
بنابراین من فکر میکنم در حوزه موسیقی بانوان
هم باید صداهای مختلفی بیاید تا خانمها خودشان
انتخاب کنند که چه کسی بماند و چه کسی برود.
به ش��خصه از میان خانمهای بازیگر ،صدای خانم
مرجانه گلچین را خیلی دوس��ت دارم .تنها دو نفر
از خانمه��ای بازیگر که آواز میخوانند ،تحصیالت
موس��یقی را گذراندهان��د که یکی خان��م مرجانه
گلچین است و دیگری خانم شهره سلطانی .واقعاً
خوب هستند.
معموالً خانمهایی که در حوزه موس��یقی
بانوان کار میکنند به تماش��ای کنس��رتهای
همکارانش��ان نمیرون��د .دلیل��ش ب��ه همان
حسادت برمیگردد؟
البت��ه م��ن دارم ای��ن کار را انج��ام میدهم .من
خودم حداقل کس��انی که با آنها کار کردهام را به
کنسرتهایم دعوت میکنم .مث ً
ال در  2-3کنسرت
از خانم پریچهر خلوتی و خانم س��هیال پورگرامی
دعوت ک��ردم که تش��ریف بیاورن��د .هنرمندانی
ک��ه حداقل یکبار با آنها هم��کاری کردهام را به
کنس��رتهای گ��روه دعوت میکنم چ��ون برایم
ارزشمند هستند .درکشان میکنم که دوره آنها
چقدر سختتر بوده اس��ت .خیلی شرایط بدی را

گذراندهاند تا توجه بیشتری ب ه آنها شود .کماکان
دارن��د کار میکنن��د و کنسرتهایش��ان برگ��زار
میشود .امیدوارم به همین شکل ادامه بدهند.
در تمام این س��الها هیچوقت نخواستید
خوانندگی را هم تجربه کنید؟
واقعیت این است که خیلی دوست ندارم این کار را
انجام بدهم چون از چند شاخه بودن بدم میآید و
دوست دارم در همین یک شاخه باقی بمانم .گرچه
معموالً یک حس قابل درکی بین آهنگسازان وجود
دارد که دوس��ت دارند آهنگهایشان را خودشان
بخوانند ولی من جلوی این حس را میگیرم .من
حتی اگر خواننده هم بودم ،خیلی فیدبک خوبی از
مخاطبینم نمیگرفتم .ما آهنگسازان بسیار خوبی
داریم که توانایی خواندن هم دارند ولی آن جوابی
که باید از مخاطب بگیرند را نمیگیرند.
ش��ما به عنوان یک نوازنده خانم فعالیت
میکنی��د و این کمی کار ش��ما را س��ختتر
میکن��د .آیا تا به حال کس��ی از بین مردم یا
مس��ئولین وزارت ارش��اد باعث آزارتان شده
است؟ منظورم کسی است که بخواهد شما را
از کاری که انجام میدهید دلسرد کند.
صد درص��د افرادی بودهاند که بخواهند این کار را
انج��ام بدهند ولی به نظرم این مش��کالت ممکن
است برای هر شغلی پیش بیاید .همانطورکه اول
مصاحبه اش��اره کردم ،این مشکالت نه تنها مانع
فعالیتم نمیش��وند بلکه کار را برایم جذابتر هم
میکند چون من کمی لجباز هس��تم و اگر بگویند
کاری را انجام نده ،از قصد آن کار را انجام میدهم.
ب��ه همین خاطر خیلی از ای��ن صحبتها ناراحت
نمیشوم .من به کارم خیلی اعتقاد دارم و همیشه
میگویم زندگی خودت را کن تا خدا برایت خوب
بیاورد .معموالً هم به کسی کاری ندارم و میگویم
اگر کس��ی بخواهد برای من سنگ بیندازد ،قطعاً
برای خودش هم اتفاق خوبی نخواهد افتاد .کماکان
هم شاهد این اتفاق هستیم و میبینیم برای آنها
اتف��اق وی��ژهای رخ نمیدهد ولی کس��انی که راه
خودشان را میروند ،خیلی موفقتر ظاهر میشوند.
در کنسرت مردادماه از قطعات جدید هم
استفاده میکنید؟
بله .ما دیگر اجرای قدیمی نخواهیم داشت و فقط
قطعات فولکمان قدیمی خواهند بود .با اجازهای
ک��ه از آقای عل��ی زندوکیلی و گ��روه دارکوب به
سرپرس��تی آق��ای همای��ون نصی��ری گرفتهایم،
میخواهیم در کنسرت جدیدمان از قطعات آنها
استفاده کنیم .من فکر میکنم شنیدن این قطعات
با صدای یک خانم و تنظیم یک ارکس��تر متفاوت
میتواند برای مخاطبین خیلی اتفاق جذابی باشد.
ش��ما به عنوان رهبر ارکس��تر گروه نوشه
فعالی��ت دارید ول��ی فقط یک رهبر نیس��تید
و ع�لاوه بر رهب��ری باید به فکر اسپانس��ر و
آفیشها هم باشید .به نوعی از صفر تا صد بار
این کنسرت به دوش شماست .این کارتان را
سختتر نمیکند؟
همینطور است .همه صفر تا صد کار با خودم است
چون هیچکس به اندازه خودم دلش برای این کار
نمیسوزد .البته یک شرکت فرهنگی هنری با نام
"فروغ فلق" هم ب��ا ما همکاری میکند و ما هم از
این بابت خوشحالیم .من گاه در پروسه کار دلسرد
میش��دم ولی آقای پرهام صوفی میآمدند به من
ف دیگران
دل��داری میدادند و میگفتند ب��ه حر 
توجه نکنم و کار خودم را انجام بدهم.
و اما صبحتهای پایانی؟
م��ا میخواهیم این برنام��ه را بگذاریم که هرماه
ی��ک کنس��رت داش��تیم و از متولدی��ن آن ماه
بخواهیم دوستانشان را زیر یک پست تگ کنند
که بعد ما به پنج نفر از آنها بلیت کنس��رتمان
را هدیه بدهی��م .یک عکس از کارت ملیش��ان
میبینیم و بعد بلیت را برای آنها میفرستیم .در
پایان از همه همکارانم تشکر میکنم که همیشه
در کن��ار من بودند و هس��تند .مطمئناً من بدون
وجود آنها هیچی نبودم" .نوشه" یک گروه است
و یک فردیت نیست .ما همه با هم توانستهایم به
اینجا برسیم.

شماره5237

ژاله علو روی صحنه

نمایش «پسر جنگل» کاری از رامین کهن با
صداپیشگی افتخاری ژاله علو ،مرضیه برومند،
مریم س��عادت ،امیرحس��ین صدیق و محمد
بحرانی در جش��نواره نمایش عروسکی تهران
مبارک به صحنه میرود .رامین کهن کارگردان
این اثر نمایشی به س��تاد خبری هفدهمین
جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک گف��ت :نمایش «پس��رجنگل» برای
نخس��تین بار در ایران توسط کمپانی «تئاتر
س��ایه» در دس��ت تولید اس��ت .او ادامه داد:
طراحی و ساخت عروسکها متفاوت و فانتزی
انجام ش��ده است و از موسیقی و تکنیکهای
مدرن دیجیتال ویدئو مپینگ در فضاس��ازی
نمای��ش بهره بردیم و صداپیش��گان محبوب
در نمایش حض��ور دارند .کهن با این توضیح
ن ب��ار در
که قصه «پس��ر جنگل» نخس��تی 
سال  1967توسط کمپانی دیزنی به صورت
انیمیشن ساخته ش��د ،یادآوری کرد :این اثر
با توجه به استقبال چشمگیر در سراسر دنیا
و محبوبیت نزد مخاطبان ،در قالب سرگرمی
و بازیهای رایانهای تولید ش��د و رپرتوارهای
متع��ددی از اج��رای تئات��ر پس��ر جنگل در
انگلس��تان و آمریکا اجرا میش��ود .او درباره
شیوه اجرایی نمایش خود نیز توضیح داد :این
نمایش ترکیبی از عروسک بونراکو ،تن پوش،
ماسک و عروسکهایی است که بخشی از آن
به بدن بازیدهندگان متصل میشود .در اجرا
تا حدودی به متن وفاداریم .تغییری در کلیات
و جزییات داده نش��ده ولی با توجه به شرایط
فرهنگی دراماتورژی و تنظیم ش��ده اس��ت.
در نمایش «پس��ر جن��گل» میبینیم ،باگیرا
پلنگ س��یاه مهرب��ان در جنگل ب��ه کودک
بیپناهی که تنها رها شده برمیخورد .پلنگ
به دنبال پ��در و مادر واقعی ن��وزاد میگردد.
ام��ا آنها را پیدا نمیکن��د .نوزاد را پیش گله
گرگها میبرد .گرگها سرپرستی او را قبول
میکنند و نام او را موگلی میگذارند .موگلی
با گرگها بزرگ میشود و زندگی میکند .اما
ببرشاه ،سلطان جنگل است و کینه دیرینهای از
انسانها دارد .به گزارش ایران تئاتر ،هفدهمین
جش��نواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم
شهریورماه برگزار خواهدشد.

کوتاه از هنر

زمان» سریال میشود
«سارقان
ِ

تری گیلیام ح��اال که باألخره پ��روژه «مردی
که دن کیش��وت را کشت» را به پایان رسانده،
درگیر پروژه بعدی خود شده است که یک فیلم
سینمایی نیست! شرکت «اپل» حقوق اقتباس
تلویزیونی از فیلم «سارقان زمان» به کارگردانی
تری گیلیام را خریده است و خود گیلیام هم به
عنوان تهیهکننده اجرایی در تولید این مجموعه
فعالیت خواهد داشت .فیلم گیلیام که در سال
 ۱۹۸۱اکران ش��ده بود ،اولین فیلم سهگانهای
با نام «خیال» اس��ت که با فیلمهای «برزیل»
( )۱۹۸۵و «ماجراه��ای ب��ارون مونچاوس��ن»
( )۱۹۸۸کامل شد .داس��تان «سارقان زمان»
درباره پسری یازده ساله (با بازی کریگ وارناک)
است که به گروهی از کوتولههایی ملحق میشود
که در زمان س��فر میکنند و در جستوجوی
گنجینهای هستند .این فیلم که شان کانری،
ش��لی دووال و جان کلیس از دیگر بازیگرانش
هس��تند ،با اس��تقبال منتقدان روبهرو شد و با
بودجه ۵میلیون دالریاش ،بیش از  ۴۲میلیون
دالر در گیشه فروخت .به گزارش هنروتجربه به
نقل از ددالین ،البته سریال «سارقان زمان» تنها
مجموعه تلویزیونی نیست که «اپل» در دست
تولید دارد .موزیکال درآمدی «صدای نارس��ا»
از ج��ی .جی .آبرامز و همین طور س��ریالهای
«داستانهای شگفتانگیز»« ،دیدن» و «پارک
مرکزی» هم جزو برنامههای این شرکت است.
هنوز جزییاتی در خصوص ترکیب بازیگران یا
تاریخ اولین نمایش مجموعه «س��ارقان زمان»
منتشر نشده است.

«کمی آن طرف تر» پایان یافت

فیلمبرداری فیلم کوتاه «کمی آن طرف تر» به
تهیه کنندگی و کارگردانی وحید شیخ زاده و
نویسندگی امیر مسعود اصالح به پایان رسید.
به گزارش برنا؛ فیل��م کوتاه «کمی آن طرف
تر» در حوزه اجتماعی ساخته شده و روایتی
از شعر مطرح «چو عضوی به درد آورد روزگار،
دگر عضوها را نماند قرار» است .بازیگران این
فیلم عبارتن��د از :بهراد خرازی ،نگار چگینی،
حمید دلسوزی و نیایش فیوجیان.

تلویزیون

«برنده باش»
در مرحله پایانی ساخت دکور

امین اعتمادیمجد مدیر روابط عمومی برنامه
تلویزیون��ی «برنده باش» در خصوص آخرین
خبره��ا از برنام��ه تلویزیونی «برن��ده باش»
ب��ا اجرای محمدرض��ا گلزار گف��ت :در حال
حاض��ر مراحل پایانی س��اخت دک��ور برنامه
«برن��ده ب��اش» را پش��ت س��ر میگذاریم،
بهطوریک��ه میت��وان گفت تقریبا س��اخت
دکور این برنامه به پایان رس��یده اس��ت .وی
در خصوص استقبال مخاطبان برای شرکت
در برنام��ه «برنده باش» تصریح کرد :با توجه
به حضور محمدرضا گل��زار به عنوان مجری
و همچنین پخش تیزر برنامه توس��ط رسانه
ملی استقبال بسیار خوبی برای حضور در این
برنامه تا این لحظه صورت گرفته اما متقاضیان
باید تا شروع برنامه صبر کنند .اعتمادی مجد
درخصوص زمان ش��روع ضب��ط برنامه برنده
باش خاطرنشان کرد :هنوز ضبط برنامه برنده
باش آغاز نش��ده ولی همه چیز برای شروع
ضبط آماده اس��ت ،به دلی��ل برطرف کردن
یکسری مس��ائل فنی ،ضبط برنامه که قرار
بود زودتر آغاز شود با کمی تاخیر آغاز خواهد
ش��د .بهگزارش میزان ،تهیهکنندگی «برنده
باش» برعهده حمید رحیمینادی وهاش��م
رضایت است .دو تهیهکنندهای که بنیانگذار و
طراح اصلی برنامه "دورهمی" هستند .افزایش
ن��رخ مطالعه و باال ب��ردن آگاهی و اطالعات
عمومی در بین مخاطبان یکی از اهداف اصلی
س��اخت این مسابقه اس��ت .در هر قسمت از
شهای
این مسابقه چهار نفر که از قبل پرس 
اپلیکیشن برنامه را به درستی پاسخ دادهاند،
روی صندلی برنامه خواهند نشست و با پاسخ
دادن به پرس��شها به ص��ورت پلکانی برای
بردن جایزه یک میلیارد ریالی با مجری وارد
رقابت خواهند شد.

«دلم میخواد» در آمریکا

فیلم س��ینمایی «دلم میخواد» به کارگردانی
بهمن فرمان آرا همزمان با اک��ران در ایران ،از
 ١٨مرداد همزمان با  ٩آگوست در آمریکا ،کانادا
و استرالیا به نمایش در میآید .به گزارش برنا،
آرمین میالدی مدیر موسسه «دریچه سینما»
ضمن اعالم این خبر گفت :با توجه به موضوع
فیلم که حتی بعد از گذشت چهار سال همچنان
موض��وع روز جامعه اس��ت و با تکیه به جایگاه
بهمن فرمان آرا در س��ینمای ایران ،نسبت به
استقبال سینمادوس��تان و مخاطبان خارج از
کشور از این فیلم ابراز امیدواری کرد.

«آنتیگونه» در نیویورک

نمای��ش «آنتیگونه» اثر مش��هور س��وفوکل
با بازنویس��ی تیفانی ریفیش��ر و کارگردانی
کارل کوفیلد در س��الن تئات��ر ریچارد رودگر
در آف ب��رادوی نیویورک روی صحنه میرود.
در ای��ن نمایش ک��ه تولیدی از گ��روه تئاتر
کالس��یکهارلم نیویورک اس��ت ،تی جونز،
آلکس��اندریا کین��گ ،کاهیل ایک��س دانیل،
آوونهاوت��ون ،آوا مک ک��وی ،آداکو اوکیپی
و الیس��ا مونته بهعنوان بازیگ��ر حضور دارند.
م��دت اجرای این نمایش  85دقیقه اس��ت.
بهگ��زارش ای��ران تئاتر« ،آنتیگون��ه» بعنوان
یکیاز س��هگانههای س��وفوکل در سال442
قبل از میالد نوشته ش��ده است« .آنتیگونه»
حماسه انتخاب است ،حماسه وفاداری .از آن
دست تعهدی که به حقیقت اعتبار میبخشد.
در جهان��ی که ب��رادر ،برادر را میکش��د ،در
جهان دیوان ه پرآشوبی که مقتدران دم از قانون
میزنند و گلوی هم را میدرند .زن تنهایی از
دلش فرم��ان میبرد ،بیاعتنا به بازی قدرت،
به قیمت جان خویش «نه» میگوید و...

