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فرهنگی

تلویزیونبرنامهسازنیست

بیژن بیرنگ برنامهســاز و کارگــردان تلویزیون درباره فراگیری
برنامههای اسپانســرمحور در تلویزیون گفت :پشــتیبانی مالی
بیشــتر این برنامهها در اختیار اپلیکیشــنها قرار گرفته و شما
به عنوان مخاطب نیز مجبورید با این اپلیکیشــنها در ارتباط
باشــید .وی درباره رویکرد برنامهها که تحتتاثیر اسپانســرها
قرار میگیرند ،اظهار کرد :همیشــه یادمان باشــد آن کسی که
پول میدهد رئیس اســت و وقتی شما از اسپانسر بودجه خود
را دریافت میکنید آن اسپانســر رئیس شما میشود .کارگردان

ســریال «خانه ســبز» اضافه کرد :زمانی که ما در
تلویزیون کار میکردیم ،سازمان صداوسیما بودجه
را مــیداد و او رئیس بود ولی درحال حاضر که این
ســازمان پولی ندارد اسپانســرها صاحب برنامهها
شــدهاند .بیرنگ با اشاره به مشکالت اسپانسرینگ
اپلیکیشنها اظهار کرد :اکنون اگر شما میخواهید در رأیگیری
برنامهای شرکت کنید باید حتما پیامکی ارسال کنید یا از طریق
اپلیکیشنها اقدام کنید که پول زیادی را به سازمانهایی چون

مخابرات ســرازیر میکند و بعد تلویزیون سهمی از
این درآمــد را دریافت میکند .به گزارش مهر ،وی
با اشــاره به تبلیغات بیرویه اسپانسرها در برنامهها
اظهار کرد :مشــکل این اســت که این اسپانسرها
تبلیغات خود را به درون برنامهها وارد کردهاند و باید
سازوکاری میبود که تبلیغات برنامهها در ابتدا یا انتهای برنامهها
پخش میشــد و به این ترتیب اسپانسرها هستند که برنامه را
میسازند نه تلویزیون.

روی فرش قرمز «تورنتو» با اصغر فرهادی ،پنهلوپه کروز و خاویر باردم

فیلم بعدیام را در ایران میسازم

"همــه میداننــد" ( )Everybody Knowsبه
کارگردانی اصغر فرهادی روز شنبه برای اولین بار
در آمریکای شــمالی در جشنواره بینالمللی فیلم
تورنتو روی پرده رفــت .این فیلم با بازی پنهلوپه
کروز ،خاویر باردم و ریکاردو دارین یکی از فیلمهای
بخش گاال این دوره جشنواره تورنتو است که  6تا
 16ســپتامبر ( 15تا  25شهریور) برگزار میشود.
فرهادی ،کروز و باردم در مراسم فرش قرمز "همه
میدانند" حضور داشتند که در سالن روی تامسن
به نمایش درآمد .این فیلــم اولین بار در دنیا ماه
مه پیــش در افتتاحیه جشــنواره کن به نمایش
درآمد و یکی از فیلمهای بخش مســابقه رسمی
نیز بود .در خالصه داســتان تریلر روانشــناختی
"همه میدانند" آمده است :کارولینا (با بازی کروز)
برای شــرکت در عروسی خواهرش از آرژانتین به
زادگاه خــود ،دهکدهای در اســپانیا بازمیگردد.
او در این ســفر دو فرزندش را نیــز با خود آورده
است ،اما در میان این تجدید دیدار و ضیافتهای
لذتبخش ،دختر بزرگ کارولینا ربوده میشود .در
روزهای پرالتهاب پیش رو ،تنشهای خانوادگی اوج
میگیرد و رازهای بسیار پنهان فاش میشود.
شــرکت فوکِــس فیچــرز حــق پخــش فیلم
اســپانیاییزبان "همه میدانند" را در اختیار دارد
و ایــن فیلم را در ایاالت متحــده ،کانادا ،بریتانیا،
استرالیا ،نیوزیلند ،آفریقای جنوبی ،هند ،تعدادی از
کشورهای آسیایی و خاورمیانه به جز ایران توزیع
میکند.
الکســاندر ماله-گی از شــرکت ممنتو فیلمز در
پاریس ،آلوارو لونگوریا از شــرکت اسپانیایی مورنا
فیلم و شرکت ایتالیایی الکی رد به طور مشترک
"همه میدانند" را تهیه کردهاند.
فیلم جدید فرهادی یکی از ســه فیلم فهرســت

نمیخواهم وارد فرایند ســاخت یک فیلم در ایران و یک فیلم در خارج شوم ،از سوی
دیگر به گشــتن دور دنیا مانند وودیآلن هم عالقهمند نیستم .آنچه میدانم این است
که به احتمال زیاد فیلم بعدیام را در ایران مقابل دوربین خواهد رفت ،برای من بســیار
مهم و بهتر بگویم حیاتی است که نه تنها در ایران فیلم بسازم ،بلکه آنها را در ایران به
نمایش بگذارم
کوتاه آکادمی فیلم اســپانیا برای رقابت در بخش
فیلم خارجیزبان نودویکمین دوره جوایز اســکار
بــود ،اما ایــن آکادمی پنجشــنبه پیش کمدی
درام "قهرمانان" به کارگردانی خاویر فســر را به
نمایندگی از اســپانیا به آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی معرفی کرد.
در بخشــی از این جشــنواره اصغــر فرهادی در

گفتوگو با نشریه آرژانتینی الناسیون درباره فیلم
بعدیاش چنین توضیح دادهاســت«:نمیخواهم
وارد فرایند ساخت یک فیلم در ایران و یک فیلم در
خارج شوم ،از سوی دیگر به گشتن دور دنیا مانند
وودی آلن هم عالقهمند نیستم .آنچه میدانم این
اســت که به احتمال زیاد فیلم بعدیام را در ایران
مقابل دوربین خواهد رفت ،برای من بسیار مهم و

همخوانی بازیگر زن ایرانی با گروه مطرح آلمانی

آثار علی اکبر جهانگرد در «ساربان»

نیلوفر پارسا در «شیلر»

پیــروز ارجمند ،پویا
ســرایی ،یلدا عباسی
بــ ه عنــوان نوازنده
ســازهای دف ،نــی،
ســنتور و دوتــار
خراســان و نیلوفــر
پارســا هنرپیشــه
ســینما و تلویزیون
بــا دکلمــه غزلی از
حافظ با گروه آلمانی شیلر در جدیدترین آلبوم
این گروه همــکاری کردند .این آلبوم چند ماه
آینده در ســطح بینالمللی منتشر خواهد شد.
مصطفی کبیری تهیهکننــده و نماینده گروه
«شــیلر» در ایران ضمن اعالم این خبر گفت:
کریســتوفرفوندیلن سرپرســت گروه آلمانی
شیلر که برای ضبط جدیدترین آلبوم گروهش
به ایران ســفر کرده است ،هفته گذشته پس از
ضبط آواز حجت اشرفزاده روی یکی از کارهای
آلبوم ،به ضبط سازهای ایرانی برای چند اثر خود
با حضور نوازندگان مطرح و همچنین دکلمهای
از شعر حافظ با صدای نیلوفر پارسا پرداخت .او
افــزود :فون دیلن در دومین حضورش در ایران
برای برگزاری کنسرت با هماهنگی تیم اجرایی
از موزه موســیقی بازدید کرد و در این دیدار با
نوازندگی پیروز ارجمند با ســازهای نی و دف
آشنا شد و از همان زمان تصمیم به بهرهگیری

فرهــاد جم درباره اظهار نظــر چهرهها در فضای
مجازی معتقد اســت ،در موقعیتــی میتوان به
درســتی ابراز عقیده کرد کــه دانش و صالحیت
آن وجود داشــته باشــد و بتوان تحلیل درستی
ارائه داد .بازیگر سریال «همسران» دربارهی نحوه
فعالیت چهرههای مشهور در فضای مجازی اظهار
کرد :یکی از کاربردهای اینستاگرام ،ویترین بودن
اســت که خودت را برای مخاطبان و طرفدارانت
در دســترس قرار دهی و اتفاقی کــه میافتد و
جذابیتهایی که وجود دارد را به دلیل اینکه چهره
هستی و عالقهمندانی داری ،بازگو کنی .به نظرم
این بخش از بهرهگیری از فضای مجازی بد نیست
چراکه میتوانی به مردم بگویی که من سر پروژه
این سریال و فیلم هستم و بعضی وقتها هم اگر
دوست داشته باشی لحظات شخصی را به نمایش
میگذاری .او درباره اینکه چهرههای مشهور درباره
هر مطلبی اظهار نظر میکنند ،گفت :اظهار نظر
درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بستگی به جایگاه
فرد دارد .باالخره او هم عضوی از جامعه اســت و
میتواند ابراز عقیده کند ،امــا گاهی اوقات افراد

علیرضا قربانی (خواننده موســیقی ایرانی) که
طی ماههای گذشــته عمده فعالیتهای خود
را متمرکــز بر اجراهای متعدد بینالمللی کرده
اســت ،طی روزهای آینده بــا حضور در جزایر
کورسیکای کشور ســوئیس در قالب فستیوال

بهتر بگویم حیاتی است که نه تنها در ایران فیلم
بسازم ،بلکه آنها را در ایران به نمایش بگذارم».
تعداد دیگری از فیلمهای امســال جشــنواره کن
مانند "جنسبلندکنها" به کارگردانی هیروکازو
کــوره-ادا که جایــزه نخل طــا را دریافت کرد،
همینطور "ســوختن" ساخته لی چانگ-دونگ،
"کفرناحوم" بــه کارگردانی نادین لبکی" ،جنگ
سرد" ساخته پاول پاولیکوفسکی" ،مرد سگی" به
کارگردانی ماتیو گارونه و "دختران خورشــید" به
کارگردانی ایوا اوســون نیز برای نمایش در بخش
نمایشهای ویژه جشــنواره تورنتو در نظر گرفته
شدهاند.
جشــنواره فیلم تورنتو مهمتریــن و بزرگترین
جشنواره سینمایی آمریکای شــمالی است .این
جشنواره بخش مسابقه رســمی و هیئت داوری
ندارد ،اما در پایان جشنواره ،بهترین فیلم با آرای
تماشــاگران انتخاب میشود .آنها آرای خود را یا
در صندوق میاندازند یا به طور آنالین میدهند.
جشنواره تورنتو از دیرباز نقطه شروع فصل جوایز
سینمایی و آشنایی با رقبای احتمالی اسکار بوده
اســت .در ســالهای اخیر تعدادی از فیلمهایی
که جایــزه اصلی تورنتو را بردنــد مانند "زیبایی
آمریکایــی"" ،تصادف"" ،میلیونر زاغهنشــین"،
"گفتار پادشاه" و "دوازده سال بردگی" بعدا ً برنده
اسکار بهترین فیلم نیز شدند.
سال گذشــته فیلم "ســه بیلبورد بیرون ابینگ،
میزوری" به کارگردانی مارتین مکدونا جایزه فیلم
برگزیده تماشاگران یا جایزه انتخاب مردم را از آن
خود کرد .این فیلم در ادامه هفت نامزدی اسکار به
دست آورد و برنده دو جایزه اسکار بهترین بازیگر
زن (فرانســیس مکدورمند) و بهترین بازیگر مرد
مکمل (سام راکول) شد.

از سازهای ایرانی در
آلبومــش گرفت .از
طرفی سرپرست گروه
«شــیلر» با آشنایی
بــا ســازهای دیگر
تصمیم به اســتفاده
از دو ســاز ســنتور
و دوتــار خراســان
نیــز روی کارهایش
گرفــت .کبیری درباره جزئیــات این همکاری
بیان کــرد :پیروز ارجمند ،پویا ســرایی و یلدا
عباســی هرکدام در یک قطعــه با این گروه به
عنوان نوازنده همکاری کردند .نکته قابلتوجه
این همکاری ضبط ساز سنتور در قطعه «برلین
تهران» بود که پیش از این مخاطبان این قطعه
را برای نخستین بار و بدون هیچ ساز ایرانی در
کنسرت آذرماه گروه «شیلر» در تهران شنیده
بودنــد .به گزارش خبرآنالیــن ،همچنین یلدا
عباســی نوازنده دوتار و خواننده مقامی عالوه
بر نوازندگی ،یکــی از مقامهای کردی را روی
کاری بــا عنوان « »loveبرای این آلبوم خوانده
است و نیلوفر پارســا ،غزلی از حافظ را دکلمه
کرد تا بر اساس خوانش وی ،آهنگسازی اینکار
در آلمان توســط فون دیلن انجام شــود و این
نخستین حضور جدی پارسا در عرصه موسیقی
محسوب میشود.

میهن و جنگ در «خانه اگر هست»...

نمایشگاه نقاشیهای
علی اکبــر جهانگرد
با عنــوان «خانه اگر
هســت» در گالری
ســاربان افتتاح شد.
این نمایشگاه شامل
آثار نقاشی جهانگرد
بــا موضــوع خانه و
ویرانیها اســت که
در دورههای مختلف فعالیت هنری خود آنرا
دنبال کرده است .وی متولد سال  ۱۳۵۵و دارای
مدرک دکتری تاریخ هنر اســت و نقاشیهای
خود را با عنوان قصری امضا میکند .او پیش از
این چندین نمایشگاه انفرادی در شیراز برگزار
کرده و در نهمین دوره بینال نقاشــی تهران،
چهارمین دوره بینال جهان اســام ،چهارمین
دوره بینال پکن و نمایشگاه معرفی هنر ایران در
کرهجنوبی شرکت داشتهاست .ایرج اسکندری
(مدرس و نقاش) درباره آثار به نمایش درآمده
در نمایشــگاه «خانه اگر هســت »...میگوید:
نقاشــیهای علی جهانگرد نگاهی به سرزمین
مادریاش قصرشیرین دارند .از عنصر سوختن
و آتش به عنوان یک نماد اســتفاده کرده و به
نظر میرسد میتوان این تابلوها را به وضعیت
کنونی جامعه تعمیم داد .بیژن اخگر (هنرمند
دیگــری) که از نمایشــگاه بازدیدکرده معتقد

فرهاد جم:

وقتی دیده میشوی ،تعهد داری!

بدون آگاهی ،دانش و جایگاه
سیاســی و اجتماعی درباره
مسائلی صحبت میکنند که
شاید صالحیت آن را نداشته
باشند .برای مثال میدانم که
االن در جامعه سختی و گرانی
وجود دارد ،بنابراین میتوانم
مطلب بگذارم یا در برنامهای
درباره آن حــرف بزنم ،یعنی
به عنوان یک شــهروند ابراز
عقیــده کنم .اما اگــر به این
سمت بروم که درباره دلیل و منشا اتفاقات بگویم،
اشتباه است چون باعث سردرگمی برخی از افراد
میشــود و آنها به سمت و سوی خاص کشیده
میشوند؛ بنابراین میتوانم جایی به درستی ابراز
عقیــده کنم که دانش و صالحیت آن را داشــته
باشم و بتوانم تحلیل درستی ارائه بدهم .اما برای

گفتن آنچه در ســطح شهر
وجود دارد میتوانم مانند هر
شهروند دیگری نظر دهم .جم
با اشاره به مسئولیت اجتماعی
چهرههای مشهور بیان کرد:
همه شــهروندان نســبت به
جامعهای کــه در آن زندگی
میکنند ،مســئول هستند.
آدمهایی هم که چهره هستند
و مردم آنها را دوست دارند
به دلیل اینکه بیشــتر دیده
میشــوند ،مسئولیت بیشتری دارند .در واقع این
افراد نســبت به دیده شــدن خود تعهد دارند تا
رفتار و حرکتی را از خود نشان ندهند و جمالتی
را نگویند که باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود.
اما همه شهروندان نسبت به جامعه مسئولیتهای
کوچک و مسئولیتهای بزرگی هم بر مبنای شغل

علیرضا قربانی به سوئیس میرود

موســیقی «صدای پلی فونیک – polyphonic
 »songکنســرتی بــا همراهــی گروهــی از
نوازندگان مطرح و شــناخته شــده کشورمان
برگزار میکند .این در حالی اســت که در طول
برگزاری فستیوال یاد شده هنرمندان شناخته

شــده دیگری نیز برنامههایی را برای مخاطبان
اجرا میکنند .این خواننده در کنسرت یاد شده
که روز جمعه 23 ،شهریور میزبان عالقهمندان
موسیقی ایرانی اســت ،تعدادی از آثار منتخب
خود را به همراه چند قطعه در قالب بداههنوازی

اســت :اولین چیزی
که برایم تداعی شد،
مفهومــی عمیقتر از
جنگ بــود؛ مفهوم
میهــن .مــا در زبان
کــردی دو کلمــه
داریم کــه هر دو در
سطوح متفاوت وطن
را معنــی میکنند؛
نیشمان و باوان .نیشمان بیشتر داللت بر آب و
خاک دارد .اما یک سطح باالتر در واقع داللت بر
مام وطن دارد که آن باوان است .توفیق اساسی
این نقاشیها به زعم من در این بخش است .به
گزارش ایلنا ،جهانگرد در استیتمنت نمایشگاه
خود آورده است« :بلندای تپهای در قصرشیرین
به عنوان سرزمین مادری و خان هیمن در سال
 ۵۹فرو ریخت .چنین است که خانه برای من
هیچــگاه مفهوم یا مکانی موجــود و ملموس
نیست .بلکه همیشــه ایده خانه به مثابه نوعی
«فقــدان» موجودیت خود را بــه من یادآوری
کرده است .مفهوم و موجودیتی مهم که هویت
و ماهیت مرا به همان نســبت در فقدان خود
تعریف میکند .خانه بــرای غیرمهاجر ،امری
ممکن و بدیهی اســت ،چیزی کــه برای یک
مهاجر در آرزوی «آن جایی دیگر» همواره به
تعویق میافتد».

و حرفه خود دارند.
بازیگر سریالهای «تولدی دیگر» و «پول کثیف»
ادامه داد :چهرههای مشهور میتوانند کمکی برای
مردم باشند .من یک برنامهای را اجرا میکنم و با
گفتن چند جمله ساده که  ۲۰نفر آن را میبینند
متوجه میشوند که در این شرایط و بحران جامعه
میتوانند رفتار دیگری از خود نشان دهند .برای
مثال اگر فردی محصوالت بهداشتی را در انبار نگه
میدارد متوجه میشود که باید بر اساس نیاز خود
این محصوالت را خریداری کند و اگر زیاد بود بقیه
را به دیگران بدهد .این مسائل باعث میشود که
این افراد احساس کنند از آن ویژگی و جایگاهی
که دارند ،درست اســتفاده میکنند .به گزارش
ایسنا ،جم درباره فعالیت جدید خود در تلویزیون،
گفت :شاید دغدغ ه و مسئولیتاجتماعی باعث شد
که احساس کنم در برنامه «همیشه خونهِ» شبکه
آموزش میتوانم کار خود را انجام دهم .همچنین
به دلیل حرفهــا و اتفاقاتی کــه در این برنامه
طراحی شده است میتوانم کار کنم .من همچنین
در فصل سوم «ستایش» نیز ایفای نقش میکنم.

برای مخاطبان اجرا میکنــد .به گزارش ایلنا،
علیرضــا قربانــی مرداد ســال جــاری نیز در
فســتیوال «رنگها»ی کشــور چک به اجرای
برنامه پرداخت که این کنسرت نیز با استقبال
مخاطبان روبهرو شد.
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«سیوسه» میآید
نمایش «سیوسه» عنوان نمایشی است که به نویسندگی عباس عبداهللزاده و با کارگردانی
علیرضا مهران از اول مهر در تاالر حافظ اجرای عمومی خود را آغاز میکند .این نمایش یک
کمدی تراژدی است که خمیرمایهای تاریخی و خیالی دارد .به گزارش ایلنا ،نمایش «سیوسه»
قصه دربار شاهی است که گرفتار نیروهای مرموز و پیدا و پنهانی شده که قصد دارند
امپراطوریش را رو به نابودی و سقوط ببرند.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
رضا ایرانمنش lبازیگر

رضــا ایرانمنــش در تاریخ
 ۱۹شــهریور سال  ۱۳۴۶در
جیرفت متولد شد .او در سال
 ۱۳۶۹مدرک فوق لیسانس کارگردانی خود
را از دانشــگاه تربیت معلم دریافت میکند.
او در بیش از  ۶۰فیلم ســینمایی و مجموعه
تلویزیونــی حضور داشتهاســت .در ســال
 ۱۳۷۲برای بازی در فیلم «ســجاده آتش»
نامزد دریافت بهتریــن بازیگر نقش اول مرد
در دوازدهمین جشــنواره فیلم فجر شــد .او
همچنین از جانبازان جنگ ایران و عراق است.
وی در عملیاتهای متعددی حضور داشت و
در عملیات والفجر  ۸به علت استشــمام گاز
خردل ،جانباز شیمیایی میشود .این بازیگر
در روزهای پایانی فروردینماه  ۱۳۹۱به کما
رفــت ،اما در  ۲۵فروردین بــه هوش آمد .از
فیلمها و ســریالهایی که این بازیگر در آنها
ایفای نقش کــرده میتوان به موج و صخره،
ستایش ،وفا ،توپ گرد ،مردان آنجلس ،ترور،
دکل ،سجاده آتش و ...اشاره کرد.
بابک حمیدیان lبازیگر

بابــک حمیدیــان در تاریخ
19شهریور ســال  ۱۳۵۹در
تهران به دنیا آمد .وی فعالیت
خود را در سینما در سال  ۱۳۸۲با فیلم قدمگاه
شروع کردهاســت .حمیدیان فارغالتحصیل
رشــته نمایش با گرایــش طراحی صحنه از
دانشگاه آزاد اســامی است .وی همسر مینا
ساداتی است .از فیلمها و سریالهایی که این
بازیگر در آنها ایفــای نقش کرده میتوان به
به وقت شام ،معکوس ،مصادره ،سرو زیر آب،
کاناپه ،خرگیوش ،بادیگارد ،استراحت مطلق،
مرگ ماهی ،روز رســتاخیز ،هیس! دخترها
فریاد نمیزنند ،روشــناییهای شهر ،به کجا
چنین شتابان ،حیرانی ،پردهنشین ،سرزمین
کهن و ...اشاره کرد.

معرفی کتاب

«از توفان پرستو»
درکتابفروشیها

مجموعه شعر «از توفان پرستو» به قلم عباس
مهیاد با قیمت  70000ریال توسط انتشارات
بوتیمار در ســال  1395در قطع رقعی و در
 64صفحه منتشر شــده است .در بخشی از
پســگفتار این کتاب آمده است :اگر کسی در
تمام دوران زندگی خود بتواند یک شعر خوب
بسراید او هرگز نمیتواند از انسان عالی چیزی
کمتر باشــد .از ســویی مخاطب شعر خوب
کسی است که در دریافت خود از آن شعر به
مرتبهای برسد که شاعر در هنگام سرایش در
خود احساس کرده است.

کوتاه از هنر

«زهرمار»  ۷۰درصدی شد

جواد نوروزبیگی تهیهکننده فیلم ســینمایی
«زهرمار» که اولین ســاخته جواد رضویان در
مقام کارگردانی اســت ،در ارتبــاط با آخرین
وضعیــت این فیلم ســینمایی گفت :تاکنون
۷۰درصد از فیلمبرداری فیلم در شهر تهران به
پایان رسیده اســت و ادامه آن در تهران ادامه
خواهد داشــت .گفتنی است؛ فیلم سینمایی
«زهرمار» اولین فیلم جــواد رضویان خواهد
بود .این فیلم به نویسندگی پیمان عباسی سه
شخصیت اصلی و چندین شخصیت محوری
خواهد داشت .سه شــخصیت اصلی فیلم در
طول داســتان دچار وقایعی میشــوند ،تمام
کاراکترهای فیلم نیز باهم در ارتباط خواهند
بود .به گزارش صبا ،در خالصه داســتان این
فیلم آمده است« :حشمت :فکر نمیکردم تاوان
اشتباهم رو با تو پس بدم ،لیال :زهرمار»....

گزارش

چهارمینجشنواره«باران»
به کار خود پایان داد

آفتاب یزد – مریم رودبارانی :مراســم پایانی
چهارمین جشــنواره تئاتر باران با بزرگداشت
امین تارخ بازیگر مطرح ســینما و تلویزیون و
مدیر موسسه بازیگری تارخ و معرفی برگزیدگان
شنبه  17شهریور ماه در این مجموعه برگزار
شــد .نمایش"یادگار امام" بــه عنوان اثر برتر
جشــنواره جهت اجرای عموم معرفی شد .دو
اثر "ریل" و " صف" نیز توســط هیئت داوران
بــرای اجرای عمومی به دبیرخانه جشــنواره
پیشنهاد شد .در این مراسم هنرمندانی نظیر
مسعود رایگان،امین تارخ ،رؤیا تیموریان ،نسیم
ادبی،هانیه توسلی ،ستاره اسکندری ،ساناز بیان،
مهران رنجبر ،احمدســلگی ،مهدی شجاعی
و ...حضور داشتند .اجرای این مراسم بر عهده
کیوان ســاکتاف بود که در ابتدای حضورش
روی صحنه از پیچیــده بودن اعالم کاندیداها
و کارگردانی پیچیده مراسم که بر عهده"فرزام
رنجبر"بود صحبت کرد و از شرکتکنندگان
خواست که نام هر گروه را میبرد آنها به سبک
و سیاق خودشــان اعالم حضور کنند که این
درخواست در ابتدای مراسم باعث شور و نشاط
زیادی در سالن شد.

>

امین تارخ سرمایه فرهنگی است

مراسم پایانی جشــنواره تئاتر آموزشگاههای
سینمایی و نمایشی باران به بزرگداشت امین
تارخ پرداخت .رؤیا تیموریان بعد از پخش تیزر
آثار این هنرمند ،پشــت تریبون قرار گرفت و
گفت :چه قدر خوب اســت که یک موسســه
خصوصی نظیر تئاتر باران برای هنرمندانی نظیر
امین تارخ ،نگار اسکندرفر ،کیومرث مرادی و
سعید اسدی بزرگداشت میگیرد و باید این را
به فال نیک گرفت .وی افزود :حضور امین تارخ
و آموزشگاه بازیگری ایشان ،فراتر از عنوانبندی
اســت و این موسســه خاستگاه بســیاری از
هنرمندان مطرح این روزهاســت .بســیاری
از بازیگــران امروز ما با آموزش ،مســئولیت و
وفاداری امین تارخ به این جایگاه رســیدهاند.
باعث افتخار من است که لوح تقدیر تئاتر باران
را به ایشــان تقدیم کنم و امیدوارم تئاتر باران
که یک جریان جدید ،جوان و چند ساله است
برکت و سبزینگی باشد برای تئاتر فقیر ،سخت
و عاشقانه ما و همچنان حامی نسل جوان تئاتر
بماند .رؤیا تیموریان در ادامه گفت :امین تارخ
سرمایه بزرگ ملی و فرهنگی ماست و امیدوارم
که سالم و ســامت بمانند و به شما جوانها
انرژی بدهند .سپس در میان تشویق حاضرین
از امین تارخ دعوت شد که تابلوی پرتره نقاشی
خود را که توسط علی خالق کشیده شده است
به همراه لوح تقدیر خود ،از رؤیا تیموریان بگیرد.

>

باید به «باران» مدال افتخار داد

امین تارخ ضمن ابراز خرســندی از این اتفاق
گفت :احســاس میکنم در شــرایط عجیب
اقتصــادی و اجتماعــی زندگــی میکنیم و
خوشــحالم که در چنین شرایطی استقبال از
ســینما و تئاتر خوب است .باید سپاسگزاری
کنم از تئاتر باران که این بزرگداشت را رقم زدند
و هنرجویانی که امشب مرا همراهی کردند .تارخ
در ادامه افزود :به نظرم برگزاری فستیوالهایی با
این کیفیت که چهار دوره از عمر آن میگذرد،
جســارت میخواهد و باید بابت این رویداد به
تئاتر باران مدال افتخار داد .خیلی خوشحالم که
این موقعیت را داشتم که بتوانم کنار جوانها
کار کنــم ،باید اعتراف کنــم هیچگاه اینقدر
خوشحال نبودهام که روی صحنه تئاتر بایستم
و احساس میکنم آدم خوششانسی هستم که
گرمای تشویق و انرژی شما را امشب احساس
کردم .من جایزههای زیادی گرفتهام از سیمرغ
بلورین تا تندیس حافظ ،اما امشب گرفتن این
لوح یادبود جشنواره تئاتر باران توسط مسعود
رایگان و رؤیا تیموریان برایم ارزش دیگری دارد.
در ادامه برگزیدگان ایــن دوره در دو بخش
صحنهای و نمایشــنامهخوانی معرفی شدند
و چهارمین دوره این جشــنواره به کار خود
پایان داد.

نمایش

«شاه لیر» میآید

مسعود دلخواه کارگردان «شاه لیر» که پیش از
این قرار بود در نیمه اول سال جاری در سالن
اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود درباره
وضعیت تمرین و اجرای این اثر نمایشی به مهر
گفت :ما طی دو ماه گذشته مشغول تمرین با
گروه موسیقی نمایش «شاه لیر» با آهنگسازی
نادر مشــایخی بودیم .به گزارش مهر ،وی در
پایان سخنان خود درباره زمان و مکان اجرای
نمایش «شــاه لیر» گفت :قرار اســت نمایش
«شاه لیر» را از هفته پایانی آبان در سالن اصلی
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببریم.

