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فرهنگی

مهدویان «ماجرای نیمروز  »۲را کلید زد

فیلمبرداری «ماجرای نیمروز  »۲به کارگردانی محمدحسین مهدویان از هفته قبل در سکوت
خبری آغاز شده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران« ،ماجرای نیمروز  »۲با الناز شاکردوست
جلوی دوربین رفته است .الناز شاکردوست در این فیلم نقش یک نیروی امنیتی ام آی  ۶را بازی
میکند که در زمان جنگ تحمیلی در ایران نفوذ کرده است .احمد مهرانفر و بهروز شعیبی هم به
زودی جلوی دوربین میروند.

س��ریال «انح��راف» به کارگردانی س��یامک
صرافت و تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی
و مه��دی صف��ی یاری طی چن��د روز آینده
کلی��د میخورد .س��یامک صرافت کارگردان
ای��ن س��ریال در خصوص آخری��ن وضعیت
«انحراف» گف��ت :با اتمام پی��ش تولید این
مجموع��ه پر بازیگ��ر ،م��ا کار تصویربرداری
خ��ود را ب��ه زودی آغ��از خواهیم ک��رد .وی
ادام��ه داد  :کار تصویرب��رداری ب��ا توجه به
برنامه ری��زی های صورت گرفته ش��هریور
ماه با پایان میرس��د و انش��اهلل مهرماه برای
پخش آماده میشود .به گزارش صبا ،صرافت
در خص��وص مراحل فنی این س��ریال افزود:
من کارهایی را انتخاب میکنم که تدوین به
صورت همزمان انجام شود و این فیلم هم از
این قاعده مستثنی نیست.

«پاستاریونی»درصداگذاری

بیت��ا منص��وری تهیهکننده فیلمس��ینمایی
«پاس��تاریونی» در ارتباط با آخرین وضعیت
ای��ن فیلم س��ینمایی که در ژان��ر کودک و
خانواده س��اخته ش��ده اس��ت ،گف��ت :فیلم
در حال حاضر مراحل تدوین را پش��ت س��ر
گذاشته و اکنون مرحله صداگذاری و ساخت
موس��یقی و جلوه های ویژه بصری را سپری
می کند .به گزارش صبا ،وی در ادامه افزود:
تمام لوکیشن های فیلم در تهران و اصفهان
فیلمبرداری شده اس��ت و هفته آینده برای
دریافت پروانه نمایش فیلم اقدام خواهیم کرد
و ممکن است نام فیلم تغییر کند.

«رفتن» در چین

ش��رکت فرانس��وی دری��م لب ب��ه مدیریت
نسرین میرش��ب که پخش بین المللی فیلم
«رفت��ن» را برعه��ده دارد از ف��روش ح��ق
پخش ای��ن فیلم در چین خب��ر داد و اعالم
کرد «رفتن» به زودی در س��ینماهای چین
اکران خواهد ش��د .اک��ران این فیلم چندی
پی��ش در س��ینماهای ترکیه نیز آغاز ش��ده
اس��ت« .رفتن» قص�� ه فرش��ته و نبی ،قصه
عش��قی اس��ت که در پیچ و تاب رس��یدن و
نرس��یدن در غبار گم می شود .قصه عشقی
که از همه چیز غیر از معشوق رنج می بیند.
رفتن قصه درد اس��ت ،درد خانه به دوش��ی،
درد مهاجرت .به گزارش ایسکانیوز ،نماینده
اسکار افغانستان ،اکنون در گروه هنر و تجربه
درحال اکران است.

«ایران من» می آید

مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «ایران من»
به آهنگسازی سهراب پورناظری و خوانندگی
همایون ش��جریان ساعت  ۲۱روز چهارشنبه
 ۲۴مرداد ماه در ت��االر وحدت تهران برگزار
م��ی ش��ود .در این مراس��م که اج��رای آن
بر عه��ده مهدی پاکدل اس��ت تع��دادی از
هنرمن��دان عرصه های مختلف نیز به عنوان
مهمان ویژه حضور دارند این در حالی اس��ت
که بعد از برگزاری این مراسم نشست پرسش
و پاس��خی با حضور خواننده و آهنگس��از اثر
برگزار می ش��ود« .ایران م��ن» ،آوا ِز «راه بی
پای��ان»« ،خ��وب ش��د»« ،ق�لاب»« ،مرگ
اسفندیار»« ،ابر بهار»« ،اسفند ،نوروزخوانی
و ن��وروز» از جمل��ه قطعاتی هس��تند که در
آلبوم «ای��ران من» ب��ه خوانندگی همایون
ش��جریان و ه��م خوانی اش��کان کمانگری،
مه��رداد ناصحی ،آیین مش��کاتیان گنجانده
ش��ده اس��ت .به گزارش مهر ،در ت��ازه ترین
اثر مش��ترک همایون ش��جریان و س��هراب
پورناظری از اش��عا ِر شاعرانی چون فردوسی،
سعدی شیرازی ،خواجه شمس الدین محمد،
اس��حاق انور ،پوریا سوری و اهورا ایمان بهره
گرفته شده است.

مهدی میامی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون درخصوص
فعالیتهای اخیر خود در عرصه بازیگری گفت:به تازگی
بازی در س��ریال "س��تایش  "۳به کارگردانی "س��عید
سلطانی" را به پایان رسانده ام و مشغول تهیه و تدارک
اجرای یک نمایش در مجموعه تئاتر ش��هر هستم .وی
درباره این اثر نمایش��ی افزود :این نمایش با نام "شجاع" را در سالن
اصلی تئاتر ش��هر روی صحنه خواهم برد .به امید خدا این اثر پاییز
امس��ال توسط بازیگران حرفهای و مطرح تئاتر روی صحنه میرود.

روزنگار

رویدادهای هنری

«انحراف» پاییز می آید

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

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
ابراهیم آبادی  lبازیگر

ابراهی��م آب��ادی در تاری��خ
 ۲۴م��رداد  ۱۳۱۳در تبریز
در محل��ه کوچ��ه باغ ش��هر
تبری��ز محله به دنیا آمد .وی تا کالس پنجم
ابتدایی در تبریز به مدرسه رفت و دبیرستان
را در تهران به پایان رساند .او بازیگری را زیر
نظر اساتیدی همچون علیاصغر گرمسیری،
هوشنگ سارنگ آموخت و سپس برای ادامه
تحصیل به شهر پراگ در کشور چکسلواکی
رفت .پ��س از  ۵س��ال بهعن��وان کارگردان
تئات��ر و بازیگر از آکادمی هنرهای دراماتیک
فارغالتحصی��ل گردی��د و پس از  ۱۴س��ال
از کش��ور چکس��لواکی بازگش��ت و در اداره
برنامهه��ای تئاتر و خانه نمایش در س��مت
کارشناس ارش��د و کارگردان تئاتر استخدام
ش��د از فیلم ه��ا و مجموعه های��ی که این
بازیگ��ر در آنها ایفای نقش کرده می توان به
صد س��ال به این سالها ،هر چی تو بخوای،
قلقلک ،توکیو ب��دون توقف ،میخواهم زنده
بمانم ،پادری ،مختارنامه ،خس��ته دالن و ...
اشاره کرد.
اکبر خواجویی  lکارگردان

باباعلی خواجویی با نام هنری
اکبرخواجوییدرتاریخ ۲۴مرداد
س��ال  ۱۳۲۶در اصفه��ان به
دنیا آم��د .در دهه  ۱۳۴۰به عن��وان بازیگر
پا به عرصه س��ینما و تلویزیون گذاش��ت .او
پیش و پس از انقالب ایران چند س��ریال را
برای تلویزیون ایران کارگردانی کرد .سریال
'پدرس��االر' یکی از پرمخاطبترین کارهای
اکبر خواجویی بود .این س��ریال در دهه ۷۰
از ش��بکه دوم تلویزیون ایران پخش میشد
و داستان یک پدر سنتی و مواجهههای او با
فرزندانش را روایت میکرد .اکبر خواجویی از
یک هفته پیش از درگذشتش در بیمارستان
بس��تری بود .او در س��الهای پایانی عمرش
مشکالت جسمی جدی داشت .وی به دنبال
عارضه قلب��ی در  ۳۱مرداد  ۱۳۹۳در تهران
درگذشت .مراسم تشییع جنازه وی از مقابل
خانه سینما انجام شد.
حمید متبسم  lنوازنده

حمی��د متبس��م در تاری��خ
 ۲۴م��رداد س��ال  ۱۳۳۷در
مشهد به دنیا آمد .وی در اوان
کودکی آموزش تار را نزد پدرش علی متبسم
آغاز ک��رد و س��پس از اس��تادانی همچون:
حبیباهلل صالحی ،زیداهلل طلوعی ،هوشنگ
ظریف ،محمدرضا لطفی و حس��ین علیزاده
به��ره جس��ت .وی بهطور م��داوم با کانون
چاووش و گروه عارف همکاری داشت و پس
از مهاجرت به آلمان گروه موسیقی دستان و
چکاوک را به همراه دیگر هنرمندان راهاندازی
کرد .از دیگر فعالیتهای وی تأسیس انجمن
تار و س��هتار ،برگزاری سمینارهای موسیقی
س��االنه و تش��کیل گروه مضراب و پردیس
است .حمید متبسم در سال  ۱۳۸۷ارکستر
بزرگ سازهای ایرانی مشتمل بر  ۴۰نوازنده
و خوانن��ده کر را با همکاری بهرنگ تنکابنی
تأس��یس کرد .این ارکستر به منظور اجرای
قطعه سیمرغ اثری از او برای ارکستر بزرگ،
گ��روه کر و به خوانندگی همایون ش��جریان
تأسیس ش��د و کار خود را از پاییز  ۱۳۸۸با
رهب��ری محمدرضا درویش��ی آغاز کرد و در
مرداد س��ال  ۱۳۸۹اولین اجرای سیمرغ در
اس��تادیوم تنیس مجموعه ورزشی انقالب به
روی صحن��ه رفت .این اثر ی��ک بار دیگر در
تابس��تان  ۱۳۹۰در ت��االر وحدت به رهبری
آهنگساز اثر به روی صحنه رفت.

موسیقی

کیوان ساکت و
وحید تاج در ارمنستان

کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده تار و سهتار
گفت :قرار اس��ت  28مردادماه در ارمنستان
ب��ه صحن��ه رویم ک��ه این کنس��رت در دو
سئانس در یک س��الن  1200نفری برگزار
میشود.
س��اکت در ادامه بیان کرد :بخش اول این
کنس��رت به بداههنوازی س��هتار اختصاص
دارد و در ای��ن بخ��ش وحید ایران ش��اهی
بهعن��وان نوازن��ده گیت��ار با م��ن همکاری
میکند .بخش دوم این کنسرت به دونوازی
ت��ار و پیانو اختصاص دارد که در این بخش
ب��ه هم��راه دکتر س��روش عازمیخ��واه به
اجرای برنام��ه میپردازیم .ای��ن نوازنده در
ادام��ه تأکید کرد :بخش آخر این کنس��رت
به همراه اعضای ارکس��تر وزیری به صحنه
میرویم ک��ه خوانندگی این بخش به عهده
وحید تاج است.
ب��ه گ��زارش هنرآنالی��ن ،کی��وان س��اکت
خاطرنشان کرد :در این کنسرت از سازهای
فلوت ،ویول��ن یک ،ویولنس��ل ،کنترباس،
تارباس ،کمانچه ،تنبک ،پیانو و ....اس��تفاده
میشود.

در سینما نیستم چون نقشی پیشنهاد نمیشود

در ح��ال حاضر در انتظار دریاف��ت زمان قطعی اجرا
برای این نمایش هس��تم و به محض اینکه این اتفاق
بیفتد با بازیگران چهره وارد مذاکره خواهم شد .بازیگر
سریال "س��تایش  "۳با اشاره به روند رو به صعود این
س��ریال در فصل سوم تاکید کرد :زمانی که فیلمنامه
س��تایش  ۳به دست من رس��ید از نظرم بسیار جذابتر از ستایش ۱
بود .بعد از آنکه سر صحنه رفتم و فیلمبرداری صورت گرفت مطمئن
شدم که این فصل مخاطب زیادی خواهد داشت .وی درباره احتمال

موفقیت ستایش  ۳تصریح کرد :این فصل ستایش شاهد حضور چند
بازیگر جدید اس��ت که به ش��دت بر کیفیت کار افزوده اند .از نظر
من تولید آثاری همچون ستایش میتواند مخاطبان بسیاری را پای
تلویزیون بنشاند .ما نیازمند این هستیم که در مهمترین مدیوم یعنی
تلویزیون چنین آثاری بیشتر ساخته شود .این بازیگر قدیمی درباره
کم کار شدنش در سینما اضافه کرد :در سینما کم کار شده ام ،چون
پیشنهادی نیست .نقشی برای میانساالن سینما نوشته نمی شود و
همین عاملی شده خیلی ها در این سن خانه نشین شوند.

پرواز همای:

مثل بقیه پول پارو نمی کنم

پرواز همای (خواننده آواز ایرانی و سرپرست گروه
موس��یقی مستان) پس از اجرای اپرای «موسی و
ش��بان» به رهبری ارکستر ش��هرداد روحانی در
خارج از کش��ور و «عشق و عقل و آدمی» در کاخ
سعدآباد ،س��ومین تجربهاش را در این زمینه در
ایوان عطار این کاخ ،روی صحنه برده اس��ت ،در
خالصه داستان اپرای «حالج» آمده است؛ اواخر
قرن دوم ،ادیب و سرایندهای بزرگ به نام حسین
ب��ن منصور حالج مب��ارزهای مل��ی ،ایدئولوژیک
و عارفان��ه را علیه خرافهها ،تندرویها ،فس��اد و
نابرابریها آغاز کرد که با خشم صوفیان و خلفای
آن زمان بغداد مواجه و دس��تگیر شد .او را هشت
س��ال از زندانی به زن��دان دیگر انتقالدادند و در
پایان به اتهام دروغین ربوبیت محاکمهاش کردند؛
نخست دستهایش را بریدند و سپس پاهایش را
و بع��د زبانش را و در آخ��ر او را به دار آویختند و
پیکرش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند...
پ��رواز همای در ای��ن اپرا عالوه ب��ر آن که نقش
ح�لاج را بازی میکند ،آهنگس��ازی ،کارگردانی
و تهیهکنندگ��یاش را هم برعه��ده دارد .او برای
نگارش متن از اشعار موالنا ،عطار و حافظ استفاده
ک��رده اس��ت و در کنار آن از اش��عاری س��روده
خودش.
اپرای «حالج» از یکش��نبه 21 ،م��رداد آغاز و تا
پنجشنبه  15شهریور هر شب ساعت  21در ایوان
عطار کاخ سعدآباد روی صحنه میرود .گفتگوی
پیشرو توس��ط ایلنا با همای شامگاه جمعه19 ،
م��رداد پس از تمرینات فش��رده هم��ای و گروه
مستان ،در ایوان عطار انجام شد.

با توجه به آنچه در طول تمرینتان دیدیم،
«حالج» پروژهای سنگین و چند وجهی است و
به نظر میرسد زمان زیادی را صرف تولیدش
کردهاید .اگرچه ش��هریور  96اپرای «عشق و
عقل و آدمی» را در همین مکان اجرا کردید
اما گمان نمیکنم برای «حالج» تنها یک سال
زمان گذاشته باشید؟!
هر پروژهای را که میخواهم ش��روع کنم ،قبل از
آغاز نوش��تن ،باید چند سال در موردش تحقیق
کرده باش��م .م��ن روی چن��د پروژه ب��ه صورت
همزم��ان کار و در کالسه��ای ادب��ی متفاوت��ی
ش��رکت کردم تا در مورد س��وژههایش بیاموزم.
در مکتب ادبی دکتر علیقلی محمودی بختیاری
چند مس��ئله مه��م را به عن��وان درس آموختم؛
داستان موالنا و زندگینامه او و ادبیاتش که اپرای
«موسی و شبان» را از دلش بیرون آوردم ،خاقانی
و «ایوان مداین» ،بایزید بس��طامی« ،چرا حافظ»
و ...چیزهای��ی بودند که من در آن کالسها دوره
کردم و چندین سوژه از دلش بیرون آوردم .اشاره
کردم که «موس��ی و ش��بان» یک��ی از آنها بود،
دیگری «عشق و عقل و آدمی» ،اکنون «حالج»،
در آین��ده «کاوه آهنگ��ر» و چند داس��تان دیگر
که رویش��ان کار میکنم تا تبدیل به اپرا ش��وند.
«موس��ی و شبان» و «عش��ق و عقل و آدمی» را
آماده کردم و اکنون رس��یدهام به «حالج» .پنج،
ش��ش سال روی «حالج» تحقیق کردم و در این
سالها اشعاری را از زبانش سروده بودم مانند «به
گ��رد کعبه میگردی پریش��ان»« ،من از جهانی
دگ��رم» و آهنگهای��ی دیگر که در این س��الها
در کنسرتهایم اجرایش��ان کردهام .اکنون نوبت
ای��ن بود که «حالج» را تبدیل ب��ه اپرا کنم و در
طول یک سال گذشته موسیقی و نمایشنامهاش
را نوشتم و برای مبحث کارگردانیاش چهار ،پنج
ماهی وقت گذاش��تم و طراحیاش را انجام دادم.
اکنون ب��ا یک گروه بزرگ نمایش��ی و یک گروه
بزرگ موس��یقی همراه با طراح��ی ویدئومپینگ
و نورپ��ردازی حدود یک ماه اس��ت که هر ش��ب

در واقع زورتپانی نیست.
در مورد بازیگر نقش شبلی ،محمدحسین
صف��ری وقت��ی در س��ایت بلیتفروش��یتان
عبارت «با بازی درخشان محمدحسین صفری
در نقش شبلی» را دیدم ،گمان کردم از وجه
تبلیغاتی به آن نگاه کردهاید.
من این نقش را از ابتدا برای ایش��ان نوشته بودم.
او از دوس��تان  18ساله دانشکده تئاتر و موسیقی
من اس��ت .خودش فیلمساز است و بازیگر بسیار
توانمندی هم هس��ت منتها چون در س��ینمای
ایران بازیگری دست بیشتر از  60 ،50نفر نیست
و بر مبنای رابط ه اس��ت ،به شهرت نرسیده است.
من س��عی کردهام از هیچ چهره معروفی در کارم
استفاده نکنم و کنس��رتهایم را با اسم چهرهها
پرنکنم و فقط با بازی و هنر واقعی اعضای گروهم
روی صحن��ه بیایم و مردم را به س��الن بکش��انم.
در واقع هنرم مردم را به س��الن بکش��اند ،بازیها
مردم را به سالن بکشاند و شک ندارم که ما موفق
خواهیم بود.

در حال تمرین هستیم.
ای��ن کالس درس پربار را از چه زمانی
شروع کردید؟
این مربوط به  10سال گذشته است و تا امروز در
این کالسها شرکت میکنم .در واقع رشته ادبی
است که دنبال میکنم؛ ادبیات کالسیک ایران در
محضر استاد علیقلی محمودی بختیاری.
پ��س خودتان پیگیر ای��ن بودهاید که به
ش��کلی آکادمیک به ادبیات کالسیک ایران
بپردازید؟
بله ،هیچ کدام اینها به شکل بداهه نبوده است و
روی همهشان سالها تحقیق کردهام و در کالس
اساتید ادبیات به این نتایج رسیدهام.
آنچه در جامعه پیرامون حالج میگذشت،
ش��باهت زیادی ب��ا آنچه ام��روز در جهان
میگ��ذرد ،دارد .این نس��بت چه می��زان در
ترغیبش��دنتان برای اجرای اپرای «حالج»
نقش داشت؟
هم��ه اینها ب��ا هم ای��ن حادثه را رق��م زد .من
میخواس��تم حالج را زودت��ر از پروژههای دیگرم
روی صحنه بیاورم و پروژه بعدیام «کاوه آهنگر»
است .اینها داس��تانهایی است در ادبیات ایران
که کس��ی به آنها نمیپ��ردازد و بیخ��ود از آن
میترس��ند یا تصویری سیاس��ی از آن میسازند.
باالخ��ره ما هر کاری کنیم یک بعد سیاس��ی به
خ��ودش میگیرد .ما باید س��عی کنیم ادبیات را
جوری به تصویر بکش��یم که متناس��ب با فضای
روز باش��د .همان طور که دالر فروشها متناسب
با شرایط روز قیمت دالر را باال میبرند! ما هم باید
شعرهایمان را متناسب با روز بسراییم.
ب��ه اج��را در ت��االر وحدت فک��ر کرده

جایزه 50میلیونی در تلویزیون

غالمحس��ین بای از تولید
مس��ابقه مهی��ج ورزش��ی
«هفت در س��ه » خبر داد و
گفت :دانیال عبادی بازیگر
سینما و تلویزیون به عنوان
مج��ری در ای��ن مس��ابقه
حض��ور دارد .تهیهکنن��ده
ای��ن برنام��ه اف��زود :تولید
دک��ور این مس��ابقه حدود
یک سال به طول انجامید و
آیتمهای مسابقه نیز طبق
استانداردهای جهانی طراحی و اجرا شده است.
وی اظهار کرد :مسابقه «هفت در سه » با نگاهی
درام و با رعایت اصول مسابقات جهانی ،برنامهای
مهیج ورزش��ی را ب��رای مخاطب��ان تلویزیون
آماده کرده اس��ت .بای با اش��اره به اینکه برای
نخستین بار است که رسانه ملی اعتماد کرده و
مسابقهای با چنین استانداردهای جهانی تولید
و پخش میکند ،اظهار کرد :مسابقه «هفت در
س��ه» با پخش تیزرهای ابتدای��ی خود ،از اول
ش��هریور پخش خود را از شبکه سه سیما آغاز
میکند .به گفته این کارگردان ،این مسابقه در
فاز اول خود در  26قسمت  50دقیقهای تولید
ش��ده و در اواسط هفته پخش میشود .وی در

قیم��ت بلی��ت از  50ت��ا  150هزار
تومان است .این پروژه با هزینهای که
دارد و با کاری که برایش انجام شده
اس��ت ،قیمت بلیتش میباید از 300
هزار تومان میب��ود ولی االن زمانهای
نیس��ت که بش��ود از مردم توقع مالی
باال داش��ت و ما ب��ا کمترین توقع این
کار را انجام میدهیم .کسانی هم که
پول خری��د بلیت ندارند به من ایمیل
زدهان��د ی��ا در اینس��تاگرام دایرکت
دادهاند و به همهشان گفتهام بیایند و
برایشان هم جایی را تعبیه کردهام که
هر شب تعدادی از کسانی را که پول
خرید بلیت ندارند جا بدهیم

رابطه با مراحل این مسابقه
توضیح داد :فضای مسابقه
دارای  7ات��اق ،اس��تخر
و آکواری��وم اس��ت .ای��ن
مسابقه بخشی از بازیهای
کامپیوت��ری را در ش��رایط
فیزیکی و با استفاده از نور،
الکترونیک ،لیزر ،تیراندازی
و  ...به نمایش میگذارد که
ن زیادی برای
قاعدتاً هیجا 
شرکتکنندگان و مخاطب
خواهد داش��ت .بای ادامه داد :نامگذاری«هفت
در س��ه» به دلیل وج��ود  7اتاق و پخش آن از
ش��بکه  3س��یما صورت گرفته که در مراحل
مقدماتی ،ش��رکتکنندگان باید تالش کنند تا
با پش��ت سر گذاش��تن موانع به مراحل بعدی
برس��ند و وارد مرحله نهایی ش��وند .به گزارش
آنا ،تهیهکننده «هفت در سه» با اشاره به اینکه
هیچ یک از ش��رکتکنندگان با دست خالی از
این مس��ابقه خارج نمیشوند ،خاطرنشان کرد:
به هر ش��رکتکننده در هر یک از مراحل این
مس��ابقه که حذف ش��ود ،جایزه نق��دی اهدا
میش��ود و نفر برتر مسابقه ،جایزه  50میلیون
تومانی دریافت میکند.

بودید؟ یا اساس��ا تقاضایی برای اجرا در تاالر
وحدت داده بودید؟
نه! از ابتدا به ایوان عطار کاخ س��عدآباد فکر کردم
چون به فضای ذهنیام و طراحی صحنه مدنظرم
نزدیکتر بود .منتظر آمدن تابستان بودم تا بتوانم
از فضای ایوان عطار اس��تفاده کنم و فضای زندان
را در این جا بس��ازم .فضای بازی در اختیار باشد
که بتوانم از ویدئومپینگ استفاده کنم و امکانات
بیشتری برای اجرا داشته باشم.
گمان میکنید اس��تقبال مخاطب چطور
خواهد بود و با اثر ارتباط برقرار میکند؟
ص��د در صد ارتباط برقرار میکند .گمان میکنم
هر کسی به تماشای این اپرا بنشیند صد در صد
تح��ت تاثیر آن قرار خواه��د گرفت ،همانطور که
شما تحت تاثیر قرار گرفتید .چون شما خبرنگارها
معم��وال دیر ارتب��اط برقرار میکنی��د .این پروژه
بزرگ و ملی است .از این نوع اتفاقات در موسیقی
ما نادر اس��ت و معموال منم ک��ه اپرا روی صحنه
میآورم .باقی اپرا روی صحنه نمیآورند ،نمایش
موزی��کال میآورند .ولی کار من واقعا اپراس��ت و
هزینهه��ای زیادی دارد و وق��ت زیادی میبرد و
تخصص و تکنیک خاص خود را میخواهد.
کنس��رت -نمایشه��ا را ج��زو اپ��را به
حساب میآورید؟
ن��ه! کنس��رت -نمایشه��ا فق��ط ی��ا روی
آهنگهایش��ان یک س��ری تصاویر میگذارند یا
یکس��ری نمایشهایی آماده میکنند و به نسبت
آهنگهایشان نشان میدهند اما اپرا طوری است
که نمایش و موس��یقی با هم ش��کل میگیرد و
یک داس��تان فنی را دنب��ال میکن��د .در اپراها
معموال سوژهها اس��اطیری و دراماتیک هستند و
با برنامهریزی از روز اول طراحی میش��وند و این
طور نیست که روی آهنگهایمان تصویر بگذاریم،

با توجه به اینکه خودتان تهیهکننده اثر
هم هس��تید و با توجه به هزین��ه باالی اجرای
چنی��ن اث��ری ،از نظر مال��ی در مضیق��ه قرار
نگرفتید؟
وقتی کسی اسمش را تهیهکننده میگذارد یعنی
قابلیت مالی هدای��ت چنین پروژهای را دارد .من
هر چقدر هزینهاش باش��د پرداختهام و میپردازم
و در واقع هر چه در این س��الها ذخیره کردهام،
همیشه خرج کنسرتهایم میکنم .من مثل بقیه
نیستم که بنش��ینم پول پارو کنم و تصمیمهای
هن��ریام را بر مبنای معیاره��ای مالی بگیرم که
اگ��ر صرفید کار کن��م و اگر نصرفی��د کار نکنم.
این گونه نیس��ت .م��ن پول درم��یآورم و خرج
پروژهه��ای هنریام میکنم .م��ن دلم میخواهد
کارم و صدایم ماندگار شود به جای اینکه کیلویی
پول دربیاورم.
و در م��ورد قیم��ت بلیت اش��اره کرده
بودی��د با توجه به ش��رایط موجود مبلغ آن را
کاهش دادهاید.
قیمت بلیت از  50تا  150هزار تومان اس��ت .این
پ��روژه با هزینهای ک��ه دارد و با کاری که برایش
انجام شده اس��ت ،قیمت بلیتش میباید از 300
هزار تومان میبود ولی االن زمانهای نیس��ت که
بشود از مردم توقع مالی باال داشت و ما با کمترین
توق��ع این کار را انجام میدهیم .کس��انی هم که
پول خرید بلیت ندارند به من ایمیل زدهاند یا در
اینستاگرام دایرکت دادهاند و به همهشان گفتهام
بیایند و برایش��ان هم جای��ی را تعبیه کردهام که
هر شب تعدادی از کسانی را که پول خرید بلیت
ندارند جا بدهیم .همچنین در اجرای هر ش��ب،
هش��ت بلیت برای خبرنگاران و اهالی رس��انه در
نظر گرفته شده است.
و تا چه زمانی روی صحنه خواهید بود؟
ما تا ش��ب  15شهریور روی صحنه هستیم و بعد
از آن هم که به ماههای محرم و صفر میرسیم.

بدرقهایغریبانهمنوچهرعسگرینسب

پیک��ر مرح��وم منوچه��ر
عس��گری نس��ب با حضور
جمع اندکی از سینماگران
در خانه س��ینما به سمت
آرام��گاه اب��دیاش بدرقه
ش��د .به گ��زارش ایس��نا،
محمدمه��دی حیدری��ان
رییس س��ازمان سینمایی،
منوچهر شاهس��واری مدیر
عامل خانه سینما ،علیرضا
تاب��ش مدیرعام��ل بنی��اد
س��ینمایی فارابی ،همایون اسعدیان،محس��ن
امیریوسفی ،سعیدپورصمیمی  ،فرشته طائرپور ،
محمد مهدی عس��گرپور ،علیرضا رییس��یان،
سیامک اطلس��ی ،علیرضا شجاع نوری ،مازیار
میری ،مهدی میامی ،ایرج طهماس��ب و چند
هنرمند دیگر صبح روز گذش��ته  ۲۳مردادماه
در حیاط خانه سینما گردهم آمدند تا یکی از
سینماگران قدیمی سینمای ایران که بسیاری
از مدیران و فیلمس��ازان فعلی را آموزش داده
و پایهگذار بسیاری از نهادهای سینمایی بوده
اس��ت را برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان
بهش��ت زهرا (س) تش��ییع کنند .در بخش��ی
از این مراس��م ،محس��ن امیریوسفی به عنوان

یکی از س��ینماگران نسل
جدی��د که ریی��س کانون
کارگردان��ان نی��ز هس��ت
گفت :من از نسل جدیدتر
سینما هستم ولی خاطراتی
از آثار او دارم و حس��ی که
به ایش��ان دارم این اس��ت
که شاخصترین فیلمهای
ایش��ان ب��رای ده��ه  ۶۰و
 ۷۰بوده و آن زمان سینما
بهت��ر ب��ود و فیلمه��ای
بهتری س��اخته میش��د ،چون اتحاد بیشتری
وج��ود داش��ت .س��عید پورصمیم��ی بازیگر
سینما هم در سخنانی گفت:اینجا مراسم وداع
با یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان س��ینمای
ایران اس��ت و تعجب میکن��م که چرا اینقدر
آدمها کم هس��تند .اول دلخ��ور بودم ولی بعد
دیدم واقعیت همین اس��ت چون زندگی خود
عسگری نس��ب هم همینطور بدور از جنجال
بود و امروز کسانی آمدند که جگرشان سوخته
ن��ه اینک��ه دنب��ال عک��س باش��ند .در پایان
نم��از می��ت بر پیک��ر این س��ینماگر قدیمی
خوان��ده و پیکرش برای دفن به س��مت قطعه
هنرمندان روانه شد.

