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

فعالیت ارکستر مجلسی ایران از سر گرفته میشود

منوچهر صهبایی مدیر هنری و رهبر ارکستر مجلسی ایران ضمن
اعالم از سرگیری فعالیتهای ارکستر مجلسی با اشاره به برنامههای
پیش روی این مجموعه موسیقایی بیان کرد :طبق برنامه ریزیهای
انجام گرفته ارکستر مجلسی ایران در آینده ای نزدیک با فرماسیون
و رپرتوار جدید فعالیتهای خود را از ســر خواهد گرفت .در این
مــدت هم که وقفه ای در کارهای ما به وجود آمده بود مشــغول
برنامه ریزی بلند مدت و فراهم کردن امکانات اجرا بودیم که بتوانیم
از طریق آن نســبت به برگزاری برنامههای آینده اقدامات الزم را

انجام دهیم .وی ادامه داد :هم اکنون در ســالزبورگ
اتریش برای انجام برخی از فعالیتهای موسیقایی خود
هستم .این در حالی است که برای محتوای رپرتوارهای
آینده تصمیم داریم قطعات خوبی را انتخاب کنیم که
مخاطبان موسیقی کالسیک در ایران تا به امروز کمتر
با آن مواجه شــدهاند ،البته ما چندی پیش نیز تصمیم گرفتیم به
منظــور برنامههای متعدد آینــده از نوازندگان جدید برای حضور
در ارکســتر دعوت کنیم که در این راســتا تمامی نوازندگانی که

فرهنگی
تجربه اجراهای ارکسترال و توانایی اجرای رپرتوارهای
موسیقی کالسیک را داشتهاند ،میتوانستند برای انجام
آزمونهای اولیه برای حضور در ارکستر اعالم آمادگی
کنند .به گزارش مهر ،صهبایی در پایان یادآور شد :طی
هفتههای آینده برنامههای جاری ارکســتر مجلسی
ایران به صورت مشــروح برای مخاطبان اعالم میشــود .در حوزه
معرفی نوازندگان نیز با مشخص شدن رپرتوار ،اسامی آنها به صورت
کامل اطالعرسانی خواهد شد.

سومین فیلم برادران محمودی هم در بوسان رونمایی میشود

قص هدیگری
ازمهاجرانافغانستانی

نوید محمودی :پیشبینی ما این است که فیلم را دوست خواهند داشت اما
در مورد اینکه تا چه حد موفق به کسب جایزه خواهیم شد ،سخت است چراکه
کارگردانان مطرحی از ایران در این جشنواره حضور دارند و بهغیر از ایران باید به
کارگردانهای کشورهای دیگر هم توجه کنیم که قطعا آنها هم فیلمهای خوبی
خواهند داشت
جمشــید محمودی :میخواهیم روال
کار را همینگونه ادامه دهیم و هرکس
دغدغه خودش را دارد .هر دغدغهای
که بــرای هریک از ما بیشــتر بود او
آن پــروژه را کارگردانــی و دیگری
تهیهکنندگیمیکند
رونمایی ســومین فیلم برادران محمودی بازهم
در جشنواره بوســان رقم میخورد .این دو برادر
کارگردان و تهیهکننــده پس از آنکه نمایش دو
فیلم اول خود را با جشــنواره بوسان آغاز کردند،
اینبار هــم اکــران اولیه «شکســتن همزمان
بیست اســتخوان» را با بیســت و سومین دوره
بینالمللی این رویداد انجام میدهند .جمشــید
و نوید محمودی جدیدترین ســاخته خود را در
بیست و سومین جشــنواره فیلم بوسان نمایش
میدهند .آنهــا پیش از این دو فیلم «چند متر
مکعب عشــق» و «رفتن» را ساختهاند و اکنون
فیلم جدیدشــان قرار اســت با دو اسم متفاوت
به جشــنواره بوســان برود .نام فیلم جدید آنها
در ایران «شکســتن همزمان بیست استخوان»
اســت که به گفته جمشید محمودی ،کارگردان
آن به دلیل اینکه معنای فارســی آن در ترجمه
جامع و چشــمگیر نمیشــد،این فیلم در خارج
از ایــران با عنــوان «رونا مــادر عظیم» معرفی
خواهد شــد .جمشــید محمودی با بیان اینکه
داســتان این فیلم هم به مهاجران افغانســتانی

مربــوط میشــود ،گفت:با اینکه داســتان این
فیلم هم بــه مهاجران افغانســتانی ارتباط دارد
اما نمیتوان گفت قصه آن شــبیه فیلم «رفتن»
است چون عشــقی در آن نیست و اگر هم باشد
عشق میان مادر و فرزند است .او در مورد اینکه
داستان «شکستن همزمان بیست استخوان» را
از کجا الهام گرفته اســت ،افــزود :ما مادرمان را
با بیماری از دســت دادیم و این موضوع همیشه
در ذهنم بود ،به همین دلیل شــروع به نوشتن
فیلمنامــهای با همین مضمــون کردم که عظیم
نقش اصلی داســتان و رونا مادر اوست .برادران
محمودی در دو فیلم قبلی خود جای کارگردان
و تهیهکننده را با یکدیگــر جابهجا کردهاند .در
فیلم «چند متر مکعب عشق» جمشید محمودی
کارگردان بــود و نوید محمودی تهیهکنندگی را
برعهده داشت و در فیلم «رفتن» نوید محمودی
کارگردان و جمشید محمودی تهیهکننده فیلم
بود .در سومین فیلم باردیگر جمشید محمودی
کارگردان و نوید محمودی تهیهکننده اســت .به
گفته جمشــید محمودی ایــن تعویض نقشها
قرار اســت ادامه پیدا کند :میخواهیم روال کار
را همینگونــه ادامــه دهیــم و هرکس دغدغه
خــودش را دارد .هر دغدغهای که برای هریک از
ما بیشتر بود او آن پروژه را کارگردانی و دیگری
تهیهکنندگی میکند.
محســن تنبانده نقش اصلی مرد را در این فیلم
بازی میکند و به جز از او مجتبی پیرزاده ،فرشته
حســینی ،ســعید چنگیزیان و علیرضا استادی

کالسیک نوازان به «رودکی» رفتند

با اتمام بخش موســیقی دستگاهی در روز گذشته  ۱۴شهریور ماه ،رقابت در
بخش موســیقی کالسیک از صبح امروز پنجشــنبه  ۱۵شهریورماه در تاالر
رودکی آغاز میشود .دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از  ۲۲مرداد
ماه در تهران آغاز شــده و تا  ۱۸شهریورماه ادامه دارد .براساس این گزارش،
پنجشنبه پانزدهم شهریور ساعت  ۹تا  ۱۳شرکت کنندگان در بخش ویولن
(گروههای الف وب) – ســاعت  ۱۴تا ( ۱۶گروه ج) ،ســاعت  ۱۷تا  :۲۱ویوال
(گروه ج) به رقابت میپردازند .جمعه شــانزدهم شهریور نیز از ساعت  ۹تا
 ۱۳جشــنواره در زمینه گیتار و از ساعت  ۱۷تا  ۲۱در بخش ویلنسل ادامه
دارد .بخش پیانو نیز هفدهم شــهریور از ساعت  ۹تا (۱۳گروههای الف وب،
ســاعت  ۱۴تا (۱۶گروه ج) و ساعت  ۱۷تا  ۲۱در بخش فلوت ،کالرینت ،ابوا
و هورن برگزار میشود .آئین اختتامیه بخش موسیقی دستگاهی و کالسیک
این جشنواره ،یکشنبه هجدهم شهریورماه در تاالر وحدت برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،دوازدهمین جشــنواره ملی موسیقی جوان با دبیری هومان
اسعدی و با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن
موسیقی ایران ،با حمایت معاونت امور هنری و دفتر موسیقی ،بنیاد رودکی و
فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.

«جرمی آیرونز» «ایگوت» میکند

«جرمی آیرونز» بازیگر مطرح انگلستان در صورت اینکه بتواند جایزه گرمی
را هم دریافت کند ،وارد لیســت هنرمندانی میشــود که چهار جایزه معتبر
آمریکایی را دریافت کردهاند .هنرمندانی که بتوانند چهار جایزه معتبر هنری
آمریکا شامل اسکار ،تونی ،امی و گرمی را دریافت کنند در اصطالح «ایگوت
( »)EGOTمیکنند و وارد لیستی میشوند که تنها  ۱۲نام را در خود جای
داده است و بسیاری از چهرههای هنری مطرح دنیا تا قرار گرفتن در لیست
ایگوت فاصله کمی دارند .یکی از چهرههای شناخته شده و مطرح هنری دنیا
جرمی آیرونز بازیگر انگلستانی است .آیرونز برای قرار گرفتن در لیست ایگوت
تنها به دریافت یک جایزه گرمی نیاز دارد .وی در سال  ۱۹۹۱برای بازی در
فیلم «برگشــت خوردن بخت» به کارگردانی باربت شرودر جایزه اسکار را از
آن خود کرد .آیرونز جایزه امی را برای گویندگی در مستند «جنگ جهانی و
چهره قرن بیستم» از آن خود کرد .وی در سال  ۱۹۸۴نیز جایزه تونی را برای
بازی در نمایش «چیز واقعی» دریافت کرد .به گزارش مهر به نقل ازهالیوود
ریپورتر ،این بازیگر مطرح ســینما و تئاتر برای حضور در لیست ایگوت باید
جایزه گرمی را دریافت کند و بر تعداد اعضای حاضر در این لیست اضافه شود.

دیگر بازیگران این اثر هستند .همچنین به گفته
جمشید محمودی فیلمبرداری «شکستن همزمان
بیست اســتخوان» دو ماه طول کشیده است که
به دلیل اســتفاده از نابازیگران و کارکردن روی
لهجه بازیگران بوده است .او سپس در مورد اولین
حضور فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان»
در جشنواره بوسان و پیشبینی بازخوردهایی که
ممکن اســت دریافت کنند ،عنوان کرد«:بوسان
جشــنواره خوبی اســت و پیش از این نوید هم
بــا فیلم «رفتن» در بخش فیلــم اولیها حضور
داشت .امســال ما در بخش «پنجره رو به آسیا»
شــرکت میکنیم که رقابتی است و در این دوره
فیلمســازان مطرح ایرانی همچون جعفر پناهی،
کمال تبریزی و امیر نادری حضور دارند .بوسان
جشنوارهای در ابعاد بزرگ است و بسیاری از افراد
شناخته شده در آن حضور دارند حتی چند سال
قبل آقای اصغر فرهادی یکی از داوران جشنواره
بود و به همین دلیل شرکت در چنین رویدادی
برایمــان مهم اســت ».جمشــید محمودی که
تهیهکنندگی «رفتن» را برعهده داشت ،در مورد
توزیع این فیلم نیز در شبکه نمایش خانگی اظهار
کرد«:توزیع این فیلم شروع شده و پخش خوبی
هم داشته است .از فضای مجازی بازخوردهایی را
دریافت میکنیم و متوجه میشویم این فیلم کار
خودش را به خوبی انجام داده اســت .همینکه
فرشته حســینی توانسته اســت جایزه بهترین
بازیگر فیلم زن را در جشــنواره مراکش دریافت
کند ،یکی از دستاوردهای خوب بود چون جایزه

معتبری است و کمتر سینماگران ایرانی در این
جشنواره جایزهای گرفته بودند».
همچنیــن نوید محمــودی که در «شکســتن
همزمان بیست اســتخوان» تهیهکنندگی فیلم
را برعهــده دارد ،در مورد حضــور این فیلم در
بیست و سومین دوره جشنواره بوسان به سایت
هنروتجربه گفت«:پیشبینی ما این است که فیلم
را دوست خواهند داشت اما در مورد اینکه تا چه
حد موفق به کســب جایزه خواهیم شد ،سخت
است چراکه کارگردانان مطرحی از ایران در این
جشــنواره حضور دارند و بهغیــر از ایران باید به
کارگردانهای کشورهای دیگر هم توجه کنیم که
قطعا آنها هم فیلمهای خوبی خواهند داشــت.
ضمن اینکه جشنواره بوســان به جشنوارههای
«کــن» و «ونیز» هم توجــه میکنند و از آنها
فیلــم میگیرد .بنابرایــن همینکه فعال فیلم ما
توانســته در آن شــرکت کند مهم است و البته
به همان نسبت رقابت را هم سخت میکند ».او
سپس بوسان را ویترین خوبی برای فیلمهایشان
توصیف کرد«:دو فیلم قبلی ما هم در جشــنواره
بوســان افتتاح شدند .بوسان ویترین خوبی برای
معرفی آنها بود و به همین واسطه فیلمهایمان
در  ۸۰جشــنواره بینالمللی نمایش داده شــد.
بهرحال بوسان بزرگترین جشنواره آسیایی است
و شرکت در آن برایمان مهم است».
به گزارش هنروتجربه ،بیست و سومین جشنواره
فیلم بوســان از تاریــخ  ٤تا  ١٣اکتبــر ( ١٢تا
٢١مهر) در کشور کره جنوبی برگزار میشود.
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پنجشنبه ۱۵شهریور ۱۳۹۷شماره۵۲۶۶

«بانوی عمارت» در قزوین
عواملسریال«بانویعمارت»بهکارگردانیعزیزاهللحمیدنژادوتهیهکنندگیمجیدموالییوارد
قزوین؛آخرینلوکیشنبرایتصویربرداریشدهاند.اینروزهارامتینخداپناهی،مریممومنونیکی
نصیریانجلودوربینهستندوپروژهدربازارقزویندرلوکیشنکاروانسرایسعدالسلطنهدرحالضبط
و تصویربرداری است .به گزارش مهر« ،بانوی عمارت» عاشقانهای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت
میکند.تهران،کاشانوقزوینشهرهاییاستکهاینمجموعهتلویزیونیدرآنتصویربرداریمیشود.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
تهمینه میالنی lکارگردان

تهمینــه میالنــی در تاریخ
۱۵شهریور ســال  ۱۳۳۹در
تبریز به دنیا آمــد .در دوران
دبیرســتان به تهران نقل مــکان کرد و در
دبیرستانهای شرف و مرجان به ادامه تحصیل
پرداخت .بسیار جوان بود که به عنوان اولین
تجربه سینمایی به عنوان منشی صحنه فیلم
خط قرمز برگزیده شد .در کنار کار در کارگاه
آزاد فیلم به ادامه تحصیل پرداخت .او که به
آرامی به کار در ســینما آشنا میشد شروع
به نوشــتن فیلمنامه (اگر فردا بیاید ،دوستت
دارم مادر ،عشق و مرگ و …) و کار در دیگر
فیلمها (ای ایران ،جهیزیهای برای رباب ،دل
نمک و …) کرد .اولین فیلم او بچههای طالق
جایزه بهترین فیلم اول را در جشــنواره فجر
بــرد و جایزه نقدی آن بــه او کمک کرد که
مجددا ً به همراه رضا بانکی و مهدی احمدی
فیلم «افســانه آه» را بسازد .پس از شکست
تجــاری این فیلم ،فیلم کمــدی «دیگه چه
خبر» با بازی ماهایا پطروســیان را ساخت.
فیلمی که بسیار پرفروش شد .از فیلمهایی که
این فیلمساز کارگردانی آنها را بر عهده داشته
میتوان به ملی و راههای نرفتهاش ،آتشبس،
یکی از ما دو نفر ،ســوپر اســتار ،زن زیادی،
واکنش پنجم و  ...اشاره کرد.

سینما

«سالم علیکم حاج آقا»
آغاز شد

فیلمبرداری فیلم ســینمایی «سالم علیکم
حاج آقا» (چشــمان فرشته) به نویسندگی و
کارگردانی حسین تبریزی با انجام تست گریم
نهایی بازیگران از روز گذشــته (چهارشــنبه
۱۴شهریورماه) در تهران آغاز شد .فیلمبرداری
در تهران انجام میشود و تمامی لوکیشنها
نیز انتخاب شده اســت .در چند روز گذشته
جلسات دورخوانی فیلمنامه این فیلم همراه
با بازیگران و کارگردان انجام شــده اســت.
به گزارش صبا ،فیلم جدید حســین تبریزی
یک کمدی اجتماعی است.

سینمایجهان

«راهبه» آمد

فیلم ســینمایی «راهبــه» بــه کارگردانی
«کورینهــاردی» اکــران بینالمللی خود در
سینماهای آمریکای شمالی را از روز گذشته
توسط برادران وارنر آغاز کرد .این فیلم روایتی
ترســناک از داســتان مرگی عجیب در یک
کلیسا اســت .یک کشیش توســط واتیکان
برای بررسی مرگ یک راهبه جوان به رومانی
فرستاده میشود اما مشخص میشود که این
مرگ طبیعی نبوده است .نگارش فیلمنامه اثر
ترســناک "راهبه" را "گری دوبرمن" بر پایه
داستانی از دوبرمن و جیمز وان بر عهده داشته
و کمپانی "نیو الین سینما" ساخت این اثر را
انجام داده اســت .این فیلم اسپینآف از فیلم
احضار دو اســت و پنجمین فیلم در مجموعه
فیلمهای احضار محسوب میشود .فیلم احضار
از جمله ترســناکترین آثار سینماییهالیوود
طی سالهای گذشته اســت .احضار فیلمی
فراطبیعی ترســناک ،محصول ســال ۲۰۱۶
آمریکا به کارگردانی جیمز وان است .به گزارش
میزان ،این فیلم دنباله فیلم ترســناک احضار
است که در  ۱۹ژوئیه  ۲۰۱۳اکران شده بود.

ناتالیپورتمن
در «واکس الس»

نمایش روز سهشنبه فیلم «واکس الکس» در
جشنواره ونیز موجی از ستایش و تحسین 
ها
را برای ناتالی پورتمن به همراه داشته است.
او در این فیلم نقش یک ســتاره موسیقی را
بازی میکند که سعی دارد بر گذشته تراژیک
خود غلبه کرده و با موسیقی به اوج برگردد.
بسیاری از کارشناسان نقش آفرینی پورتمن
را هم تراز با «قوی ســیاه» قلمداد کردند و از
همین حاال اسکار نقش اول زن را برایش کنار
گذاشته اند .به گزارش برنا؛ پلی لیست بازی
او را یک اجرای تند و تیز و بی نظیر دانســته
و ایندی وایر نوشــته :نقش آفرینی فراموش
نشــدنی پورتمن چنان اســت که حتی اگر
بخواهید آن را نادیده هم بگیرید ،نمیتوانید.

