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«صخره»هالیوودسراغ«دولتمردان»میرود

«دواین جانسون» ملقب به «صخره» برای بازی در فیلم «جان هنری
و دولتمردان» به نویسندگی «تام ویلر» قرارداد امضا کرد .به گزارش
فارس به نقل از ِورای ِتی« ،جِ یک کاســدان» کارگردان «جومانجی:
به جنگل خوش آمدید» نیز کارگردانی این فیلم را برعهده خواهد
داشت .با انجام اولین همکاری شاخص دواین جانسون با نتفلیکس،
این غول دنیای مجازی پس از همکاری با «مارک والبرگ» و «رایان
ِرینالدز» برد بعدی خود را رقم زد .دواین جانسون درباره این همکاری
گفت« :نتفلیکس» شریکی تمامعیار و سکویی برای ما جهت ادامه

کار در حوزه سرگرمی در دنیای امروزه مخاطبین است.
این شــخصیتهای متنوع با قانونی از داستانسرایی
صحبت میکنند که مرتبطتر از هر نوع دیگر است و
فارغ از سن و جنسیت و نژاد و جغرافیا ،در میان تمام
مخاطبین جهان گسترش یافته است« .دنی گارسیا»
تهیهکننده و همکار جانسون در مورد این همکاری اظهار داشت :ما
بیش از یک دهه با یک مدل داستانسرایی بینالمللی کار کردهایم.
حاال همکاری ما با نتفلیکس فرصتی شگفتانگیز برای ماست تا به

فرهنگی
سطحی بسیار گستردهتر از مخاطب برسیم و از اینرو
ایجاد این فرصت ما را بســیار هیجانزده کرده است.
«اسکات استاب» به نویسندگی «تام ویلر» مدیر بخش
فیلم نتفلیکس هم در مورد همکاری با جانسون گفت:
دواین جانسون یک فوقســتاره جهانی و بدون هیچ
بحثی یکی از مردمیترین هنرپیشگان حال حاضر جهان است .او و
جِ یک دو همکار قدرتمند هستند .ما از همکاری با این دو هنرپیشه
بسیار خرسندیم و بیصبرانه منتظریم که همکاری آنها را ببینیم.

گفتگوی آفتاب یزد با پادینا رهنما
بازیگر و کارگردان سینما:

مردمی که دغدغه نان دارند
سراغ خوراک فرهنگی نمیروند
آقای عیاری جدا از اینکه کارگردان برجستهای هستند انسان فوقالعاده شریفی هستند
هر کاری که در سینما توانستم انجام دهم به اعتبار حضور در کار آقای عیاری بود
عقیده ندارم که اگر بازیگر چهره ســینما در تئاتر حضور داشته باشد نان بازیگر تئاتر آجر
میشود یا رسالت تئاتر به خطر میافتد
وقتی هنرمندی را از دست میدهیم دیگر جایگزینی برایش وجود نخواهد داشت

آفتاب یزد – یوسف خاکیان :پادینا رهنما متولد
سال  1365تهران است و تحصیالت خودش را در
رشته کارگردانی سینما در مقطع کارشناسی به پایان
رســانده و پس از آن تغییر رشته داده و در مقطع
کارشناســی ارشد در رشــته مدیریت رسانه ادامه
تحصیل داده است .البته تحصیالت او تنها به این
موارد ختم نمیشــوند چرا کــه او یک بار دیگر در
مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق تحصیل
کرده است ،اما عالقه او به سینما و تئاتر به سالها
پیشــتر از تحصیل در رشــته کارگردانی تئاتر بر
میگردد چه آنکه او در سن 17سالگی در کالسهای
تئاتر حضور یافته و از اســاتید برجسته این حوزه
بسیار آموخت .او همچنین در مدرسه هنر و ادبیات
صدا و ســیما ،کانون سینماگران جوان و همچنین
کالسهای آزاد بازیگــری امین تارخ نیز تحصیل
کرده و به این صورت بر دانش تئوریک خود افزوده
است .او تجربههای گوناگونی نیز در کارهای عملی و
تصویری دارد که از جمله آنها میتوان به حضور در
فیلم توقیف شده خانه پدری به کارگردانی کیانوش
عیاری اشاره کرد و شاید علت اصلی تمایلم به گفتگو
با این بازیگر جوان و خوشآتیه سینما همین موضوع
خانه پدری بود .راســتش چون فیلم را ندیده بودم
ابتدا میخواستم از طریق پادینا رهنما پی به دنیای
بازیگردانی و کارگردانی کیانوش عیاری ببرم اما در
همان چند پرسش ابتدایی دریافتم که خود پادينا
رهنما نیز درعرصه رسانههای تصویری دست پری
دارد .آنچه در ادامه میخوانید ماحصل گفتگوی من
با پادینا رهنماست .بازیگری که نمیتوانم کتمان کنم
بسیار تالش کردم تا باالخره به گفتگو رضایت داد.
خانــم رهنما بــرای ورود بــه مصاحبه
میخواهم این پرســش را مطرح کنم که جدا
از تحصیالتی که در رشــته کارگردانی سینما
دارید از چه طریقی وارد عرصه تصویر شدید؟
خوب میدانم که ابتدای کارتان را با یک نام
بزرگ یعنی کیانوش عیــاری آغاز کردید و
همه میدانیم که کیانوش عیاری در سینما چه
جایگاهی دارد آن هم فیلم برجستهای به نام
«خانه پدری» که سالهاست در محاق توقیف
به سر میبرد.
یک روز به دفتر آقای عیاری رفتم و ایشان مرا برای
یکی از نقشهای اصلی خانه پدری انتخاب کردند که
خوشبختانه توانستم پاسخ اعتمادشان را بدهم.
ایشــان فراخوانی برای بازیگری در خانه
پدری داده بودند؟
بله .به همین دلیل به دفترشان رفتم.
پیش از حضور در خانه پدری تجربه عملی
بازیگریداشتید؟
در سینما نه ،ولی در تئاتر تجربیاتی داشتم.
در تلویزیون هم نبودید؟
چرا کارهایاندکی در تلویزیون داشتم ،اما بهاندازه کار
خانه پدری درخشان نبودند.
از تجربــه کار بــا آقای عیــاری برایمان
بگویید؟ایشــان برخوردشان با بازیگر چگونه
است؟ فضای کاریشان به چه شکل است؟
آقای عیــاری جدا از اینکه کارگردان برجســتهای

هستند انسان فوقالعاده شریفی هستند .تجربه کار
با ایشــان بینظیر بود .برخوردشان با بازیگر بسیار
حرفهای بــود .میتوانم بگویم تمام لحظاتی که در
فیلمبرداری فیلم خانه پدری بودم برای من حکم
کالس درس را داشــت و بســیار از آقــای عیاری
آموختم.
برای رفتن به دفتر ایشان ترس نداشتید که
مثال نتوانید از عهده بازیگری برای ایشان برآیید
یا ایشان نخواهند که با یک بازیگری که سابقه
سینمایی نداشته کار کنند؟
ترس خاصی نداشــتم .به عالوه اینکه آقای عیاری
بسیار انسان متواضعی هستند و بسیار با بازیگران
همراهی میکردند و حمایت میکردند و این حمایت
به حدی بود که میتوانــم بگویم اگر حمایتهای
ایشــان نبود بیشک نمیتوانســتم در خانه پدری
حضور داشته باشم.
کمی درباره حاشیههایی که گریبان خانه
پدری را گرفته و موجب شــده که این فیلم تا
کنون رنگ اکــران را به خــود نبیند برایمان
بگویید.
راستش در اینباره خیلی نمیتوانم نظر خاصی بدهم.
بسیار خب .شما در خانه پدری آقای عیاری
حضور یافتید و بازی کردید .حضور در این فیلم
چقدر در پیشرفت شما در سینما نقش داشت؟
باالخره بازیگر فیلم کیانوش عیاری بودن یک
نکته بسیار مهم اســت که از دید کارگردانان
دیگــر پنهان نمیماند و آنها هم به ســراغ آن
بازیگرمیروند؟
بسیار تاثیر داشت .میتوانم بگویم هر کاری که در
ســینما توانستم انجام دهم به اعتبار حضور در کار
آقای عیاری بود.
در چه فیلمهایی ؟
مثال «الال کن» که در جشــنواره کودک اکران شد
و در حال حاضر هم در فیلم ســینمایی «ماموریت
غیرممکن» حضور دارم.
شما که هم در تئاتر فعالیت داشتهاید و هم
در سینما ،نظرتان درباره حضور بازیگران سینما
در تئاتر چیست؟
مشکلی با این موضوع ندارم.
بله.

یعنی موافقید؟

خب چرا؟
چون ضامن گیشه است.
پس رســالت تئاتر چه میشود؟ در ثانی
اگر بازیگر چهره ســینما در تئاتر حضور یابد
تکلیف بازیگر تئاتری که چهره سینما نیست
و حتی سالها درس تئاتر را خوانده و با آمدن
سوپراســتار سینما به تئاتر امنیت شغلیاش به
خطر میافتد چه میشود؟
نگاه من خیلی این مدلی نیســت ،عقیده ندارم که
اگر بازیگر چهره سینما در تئاتر حضور داشته باشد
نان بازیگر تئاتر آجر میشود یا رسالت تئاتر به خطر

«کل به جزء» در ترکیه و آرژانتین
فیلــم کوتاه «کل به جزء»
ساخته سیدوحید حسینی
نامــی در بخش مســابقه
چهاردهمیــن جشــنواره
فیلمهای مستقل «دالپالتا»
در بوینس آیرس آرژانتین
حضور پیــدا میکند .این
جشــنواره از  ۱۱الی  ۲۱اکتبــر برابر با  ۱۹مهر تا  ۲۹مهرماه در
آرژانتین برگزار میشــود .همچنین این فیلم به تازگی در بخش
پانورامای فستیوال ازمیر ترکیه پذیرفته شده است .این جشنواره
از  ۳۰اکتبر تا  ۴نوامبر برابر با  ۸تا  ۱۳آبان ماه برگزار میشــود.
بــه گزارش مهر ،فیلم کوتاه  ۱۲دقیقــهای «کل به جزء» روایت
سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن
در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود ادامه میدهد.

میافتد .البته این نظر امروز من است ،شاید پاسخم
به این پرسش یک سال دیگر چیز دیگری باشد.
بــاز هــم برگردیم به خانه پــدری .فکر
میکنید چرا فیلم را توقیف کردهاند و بعد از این
همه سال تکلیفش را روشن نمیکنند؟
چه بگویم؟ حتما مطابق سیاستهایشان نیست.
و ایــن سیاســتها فقط مختــص آقای
عیاری اســت؟ چند فیلم از ایشان نام ببرم که
سیاستهایی که شما میگویید با آنها مطابق
نبوده؟
به خاطر همین است که آقای عیاری ،آقای عیاریاند
و اســتثناییاند .اگر اینگونه نبود که عیاری ،عیاری
نبود.
کار سخت شد ،سیاستها که با فیلمهای
آقای عیاری مطابق نیست ،آقای عیاری هم که
فیلم جشنوارهای نمیسازد ،اینهمه فیلم اکران
نشــده هم که دارند ،این نکته مهم را هم ذکر
کنم که ایشان میدانند که فیلمی که میسازند
اکران نمیشــود و با علم به این موضوع فیلم
میســازند ،این موضوع را خودشان سر فیلم
کاناپه به بازیگرانشــان گفتــه بودند و اعالم
کرده بودند که دارید در فیلمی بازی میکنید
که نمایش داده نخواهد شد و زحماتتان دیده
نخواهد شــد .حال سوال اینجاست پس ایشان
برای چه کسی فیلم میسازند ؟ مخاطبان فیلم
آقای عیاری کجا و چــه زمانی باید فیلمهای
ایشان را ببینند؟
تنها چیزی که میتوانم بگویم این اســت که درود
به شرفشان.
هدفتان در سینما رسیدن به چیست؟
نمی توانم بگویم .شاید بخشی از این هدف شخصی
باشد.
رسالتتان چیست؟
مطمئنا به اینکه رســالتم در سینما چیست فکر
میکنم .اما اینکه بخواهم آن را بیان کنم شاید خیلی
باب میلم نباشد.
به نظرتان در سینما باندبازی وجود دارد؟
نمی توانم منکر بودنش شوم .تا حدودی وجود دارد.
به نظرتــان حضور خانمها در ســینما با
حاشــیههایی همراه اســت؟ برای مثال برخی
بازیگران میگویند که به دلیل پیشنهادهای بی
شرمانهای که در سینما به خانمها میشود عطای
حضــور در این هنر را به لقایش بخشــیدهاند.
نظرتان در این مورد چیست؟
من چیزی ندیده ام.
نقــش زن را در ســینما چطــور ارزیابی
میکنید؟بسیاری از بانوان بازیگر معتقدند که
خانمها وقتی سنشان باال میرود دیگر کاری به
آنها پیشنهاد نمیشود یا اگر هم پیشنهاد شود
فقط نقش مادر است.
این حرف را خیلی قبول ندارم .بازیگرانی داریم که
علیرغم سنشان گاهی حتی نقش اول یک فیلم را

«جهاناکثریت»میآید

مســتند «جهان اکثریت»
دربــاره شــرایط ســخت
کارگــران بــی بضاعت در
کشــور بنگالدش ساخته
شده و یک فعال اجتماعی
از طریق عکاسی سعی دارد
دنیای بهتــری را رقم بزند
و مشــکالت و نابرابریهای اجتماعی را نشــان بدهد .او با مردم
مختلف به گفتگو مینشیند و زندگی آنها را به تصویر میکشد تا
بتواند از این طریق ،دیگر انسانها را متوجه مسئولیتشان در قبال
همنوعانشان کرده و آگاهشان کند .به گزارش مهر ،سعید فرجی
کارگردانی مســتند «جهان اکثریت» را بر عهده داشــته است؛
مستندی که جمعه  ۲۰مهر ساعت  ۲۲:۳۰و تکرار آن ساعتهای
 ۱۰:۳۰و  ۱۵:۳۰روز بعد از شبکه افق پخش میشود.

بازی میکنند .مثل خانم معتمدآریا یا خانم مریال
زارعی .به عالوه اینکه برعکس این موضوع هم اتفاق
میافتد .برای مثال خود من پیشنهاد بازی در نقشی
را دارم که ده سال از خودم بزرگتر است.
ببینید چون اسم بیان کردید عرض میکنم
بازیگری مثل سیمین معتمدآریا صد سالش هم
که بشــود ممکن است پیشنهاد نقش اول به او
بشود ،چرا ؟ چون ایشــان نان بازیگری و هنر
ذاتیشان را میخورند .معتمدآریا استثناست،
خانمهای بازیگر دیگر چه ؟ درباره این هم که
میگویید نقش ده سال بزرگتر به شما پیشنهاد
شــده هم باید گفت یک بازیگر جوان باید از
خدایش باشــد که چنین نقشی به او پیشنهاد
شــود چون میتواند قدرت بازیگریاش را به
نمایش بگذارد ،اما یک بازیگر مثال چهل ساله
با نقش مادری که به او پیشنهاد میشود چقدر
میتواند هنرنمایی کند؟ از این موضوع بگذریم،
برســیم به کارگردانی .بسیاری از هنرمندان تا
یک فیلم بازی میکنند ســودای کارگردانی
تبدیل به خواب روز و شبشان میشود اما شما
که تحصیالت آکادمیک در رشته کارگردانی
در ســینما را دارید چرا تا به حال به ســمت
کارگردانی نرفته اید؟
کارگردانی فیلم کوتاه را تجربه کردهام و درباره فیلم
بلند هم باید بگویم هنوز زمانش نرسیده است.
درباره شبکه نمایش خانگی و رقابت آن با
تلویزیون چه نظری دارید؟
نمایش خانگی به عقیده من شرایط بهتری دارد.
چند وقت پیش بود که قیمت دیویدیهای
نمایش خانگی به رقم ده هزار تومان رسید ،به
عقیده شــما این یعنی شبکه نمایش خانی آن
استقبالی را که توســط مردم داشت از دست
میدهد و به قولی مردم دیگر ســراغ خوراک
فرهنگیشاننمیروند؟
مردم پیش از آن هم خیلی سراغ خوراک فرهنگی
نمیرفتند .وقتی مردم دغدغه نان دارند دیگر سراغ
خوراک فرهنگی نمیروند و سبد کاالی فرهنگیشان
خالی میشود.
آخرین باری که به قطعه هنرمندان بهشت
زهرا (س) رفتید چه زمانی بود؟
خیلی وقت پیش بود .خیلی به بهشــت زهرا (س)
نمیروم.
هنگامی که هنرمنــدی از دنیا میرود به
عنوان یک بازیگر چه حســی به شــما دست
میدهد؟
غمگین میشــوم .چرا که ما وقتی هنرمندی را از
دســت میدهیم دیگر جایگرینــی برایش وجود
نخواهد داشت.
به عنوان سوال پایانی اگر سوالی در ذهنتان
هست که دوســت داشتید در مصاحبه مطرح
شود خودتان مطرح کنید و پاسخ دهید.
نه .ســوالی در ذهنم نیست .همه چیز را پرسیدید.
از شــما سپاســگزارم و برای خوانندگانتان آرزوی
بهترینها را دارم.

«آدم خانگی» در چین

دهمیــن دوره برنامــه
فرهنگی «هفته فیلم سبز
چیــن» از روز گذشــته
چهارشنبه  ۱۸مهر ماه در
شــهر پکن چین آغاز شد
و انیمیشن «آدم خانگی»
ســاخته مرضیه ابرارپایدار
در ایــن رویداد موضوعی حضور دارد .هدف از برگزاری این هفته
فیلم که تا روز  ۲۲مهر ماه ادامه دارد ،باال بردن سطح آگاهی مردم
از موضوعات طبیعت ،محیط زیست و حیوانات است .به گزارش
مهر ،انیمیشن «آدم خانگی» داستان یک مرد فروشنده حیوانات
اســت که در مغازهاش به خــواب رفته و خود را گرفتار در قفس
حیوانات و کابوسی ترسناک میبیند .او در پی نجات از حیوانات
میگریزد ولی هربار به مانعی برخورد میکند.
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پسیانی و جواهریان در «نامبرده»
«نا مبُرده» کاری از علیاصغر دشتی با حضور آتیال پسیانی ،نگار جواهریان ،پانته آ پناهیها،
علی باقری ،اصغر پیران ،ایلناز شعبانی و حمید حبیبیفر در تماشاخانه ایرانشهر به روی
صحنه میرود .به گزارش ایسنا« ،نا مبُرده» کاری از گروه تئاتر دن کیشوت ،به تهیهکنندگی
موسسه هنری دی و سرمایهگذاری امیرحسین نفر از  ٢٥مهر اجراهای خود را در سالن
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
محمدرضاشفیعیکدکنی lنویسنده

محمد رضا شــفیعی کدکنی
در تاریــخ  ۱۹مهــر ســال
۱۳۱۸در کدکن نیشــابور (از
توابع تربت حیدریه امروزی) در خراســان به
دنیا آمد .شفیعی کدکنی هرگز به دبستان و
دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود
(که آخوند بود) و محمدتقی ادیب نیشابوری
(ادیب نیشــابوری دوم) بــه فراگیری زبان و
ادبیات عرب پرداخت (در هفتســالگی تمام
الفیه ابن مالــک را از حفظ بود) و فقه ،کالم
و اصول را نزد شیخهاشم قزوینی (معروف به
«فقیه آزادگان») فراگرفت .شفیعی کدکنی
از ســال ۱۳۴۸استاد دانشــگاه تهران است.
شــفیعی از جمله دوســتان نزدیک مهدی
اخوان ثالث ،شاعر خراسانی ،بهشمار میرود و
دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمیکرد.
شــفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی به
شــیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به
سبک نو مشــهور به نیما یوشیج روی آورد.
با انتشــار دفتر شعر در کوچه باغهای نشابور
نامآور شد .شــفیعی کدکنی را باید در زمره
شاعران اجتماعی دانست.
جمشید شاهمحمدی lبازیگر

جمشــید شــاه محمــدی
موســوی در تاریخ  ۱۹مهر
سال  ۱۳۱۶در تهران به دنیا
آمد .وی برای ادامه تحصیل در رشته بازیگری
در ســال  ۱۳۴۱به آمریکا رفت و در ســال
 ۱۳۴۸به ایران بازگشــت .در سال  ۱۳۵۹از
وزارت فرهنگ و هنر بازنشســته شد .از سال
 ۱۳۶۴شــروع به بازیگــری و تهیهکنندگی
فیلمها کرد .از فیلمهای این هنرمند میتوان
به زمهریر ،کیفر ،عروسک ،پارک وی ،مصائب
دوشــیزه ،هدف اصلی ،شام عروسی ،معادله،
بانوی من ،عزیزم من کوک نیســتم ،ســام
به انتظــار ،ویرانگر ،دیدار ،پنجره ،مختارنامه،
آینههای نشــکن ،روزهای اعتراض ،این یک
دادگاه نیست و ...اشاره کرد.
اشکان خطیبی lبازیگر

اشــکان خطیبــی در تاریخ
۱۹مهــر ســال  ۱۳۵۸در
تهران به دنیا آمد .این بازیگر،
خواننــده ،مجری و کارگردان تحصیالت را تا
مقطع کارشناســی تئاتر از دانشــکده هنر و
معماری دانشگاه آزاد ادامه دادهاست .وی پیانو،
گیتار و گاهی نیز ساز دهنی میزند .او به غیر
از موسیقی و بازیگری گاهی نمایشنامههای
انگلیســی را هم به فارسی ترجمه میکند و
مدیرگروه موســیقی ترافیک نیز هســت .از
فیلمها و مجموعههایی که این هنرمند در آنها
ایفای نقش کرده میتوان به خنداننده شــو،
بچههای نســبتاً بد ،مهرآباد ،تکیه بر باد ،در
مسیر زاینده رود ،گلهای گرمسیری ،آخرین
گناه ،اگه بابام زنده بود ،همسفر ،نگار ،سینما
نیمکت ،خانوم ،قاعده تصادف ،آواز دهل ،اسب
حیوان نجیبی است ،ســوت پایان ،به هدف
شلیک کن و ...اشاره کرد.

سینمایجهان

«سونیپیکچرز»
«پادشاهی»میسازد

شــاخه ژاپن کمپانی ســونی پیکچرز قصد
دارد الیو-اکشنی بر مبنای مانگای تاریخی-
حماسی «پادشــاهی» ،یکی از پرفروشترین
مانگاهای یاسوهیساهارا بسازد« .پادشاهی»
داســتان پسر روســتایی یتیمی به نام شین
اســت که در دوره جنگهــای داخلی چین
به پســر دیگری برخورد میکنــد که قصد
دارد پادشــاه سلســله «چه این» شود .پسر
روســتایی که آرزوی جنگاور شــدن در سر
دارد در نقــش ژنرال ارشــد او وظیفه مبارزه
و متحد کردن کشــور را بــه عهده میگیرد.
کارگردانی این اثر بر عهده شینســوکو ساتو
کارگردان و فیلمنامهنویس ژاپنی اســت که
پیش از این ســاخت الیواکشنهای پیچیده
و پــر از جلوههای ویژهای چــون ،»»Gantz
«من قهرمان هستم» و  »»Inuyashikiرا در
کارنامه خود داشته است .قبال اعالم شده بود
که یاسوهیساهارا خالق این مانگا ،خود بیش از
یک سال عضو تیم تولید این فیلم بوده است تا
فیلمنامه آن را به سرانجام برسانند .تولید این
اثر از ماه آپریل سال جاری در کشورهای چین
و ژاپن آغاز شــده است و پیشبینی میشود
در آپریل (اردیبهشت) سال دیگر عرضه شود.
سنفورد پانیچ رئیس استودیوی کلمبیاپیکچرز
به تازگی در اظهاراتی در توکیو بیان کرد که
مانگایهارا بیش از  ۳۶میلیون نسخه فروخته
شــده است .به گزارش مهر به نقل از ورایتی،
مانگا به کمیک استریپهایی اطالق میشود
که یا در ژاپن خلق شــده یا خالق آن ژاپنی
بوده است.

قبرستانحیواناتخانگی
پیدا شد

فیلم سینمایی "قبرستان حیوانات خانگی"
به کارگردانی مشــترک دو تن از کارگردانان
مطرح سینمایهالیوود اکران بینالمللی خود
در سینماهای جهان را از  ۵آوریل  2019آغاز
خواهند کرد .قبرستان حیوانات خانگی یک
فیلم رو به اکران آمریکایی در سبک فراطبیعی
ترسناک بر پایه رمانی به همین نام و به قلم
استیون کینگ است که سابقاً فیلمی در سال
 ۱۹۸۹از آن نیز اقتباس شــده بود .این فیلم
به نویســندگی جف بولر و کارگردانی کوین
کولش و دنیس ویدمایر است و پخش جهانی
آن را کمپانی وتمایر بر عهده گرفته اســت.
قبرستان حیوانات خانگی قرار است در تاریخ
 ۵آوریل  ۲۰۱۹در ایاالت متحده اکران شود.
به گزارش میزان ،جیسون کالرک ،جان لیتاو،
امی اســمیتز ،نائومی فرینیت ،آلیسا بروک،
هوگو لووآین ،جت لورنس ،اوبسا احمد ،سونیا
ماریا و چارلیهاچ از جمله بازیگرانی هستند
که در فیلم ســینمایی "قبرســتان حیوانات
خانگی" به ایفای نقش پرداختهاند.

نمایشخانگی

« ۱۳شمالی» رفع توقیف شد

در حالی که هفته گذشته روابط عمومی سریال
« ۱۳شــمالی» از توقیف این مجموعه شبکه
نمایش خانگی خبر داده بــود ،این مجموعه
امروز با انتشار خبری از رفع توقیف این سریال
به دلیل اعمال برخی اصالحات خبر داد .سریال
« ۱۳شمالی» به کارگردانی علیرضا امینی در
قالب مسابقه طراحی شده و هفته گذشته به
دلیل وجود ابهامات از ســوی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی توقیف شــده بود به زودی
در شــبکه نمایش خانگی توزیع میشود .رضا
جاپلقی تهیهکننده « ۱۳شمالی» گفت :طی
جلسهای با حسین پارسایی مدیر کل نمایش
خانگی ابهامات رفع و نــگاه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی روی موارد اختالفی اعمال شد،
بنابراین روند توزیع به زودی شروع میشود .به
گزارش آی سینما ،پخش سریال « ۱۳شمالی»
برعهده شرکت تصویر دنیای هنر است.

نمایش

آزاده زارعی در «اتاق ورونیکا»

آفتاب یزد :آزاده زارعی بازیگر سینما ،تئاتر،
تلویزیون به این پروژه بزرگ که قرار است در
آذر ماه ســال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد
برگزار شود پیوست .اسامی دیگر بازیگران این
پروژه متعاقباً اعالم خواهد شد.

تجسمی

«از ...ز .به» در «اعتماد»

بهزاد اژدری در جدیدترین آثارش به موضوع
زن ایرانی در گذر از سنت به مدرنیته با عنوان
«از ...ز .به» پرداخته است.این هنرمند درباره
مجسمههای سرامیکی که قرار است از جمعه
( ۲۰مهــر ماه) در گالــری اعتماد به نمایش
گذاشته شــود ،به ایسنا گفت :این نمایشگاه
روایتی از سرگذشــت تا وضعیت کنونی زن
ایرانــی در عبور از ســنت به مدرنیســم در
زمینههای متعدد از زندگی فردی ،خانوادگی
و اجتماعی اوســت که چند سالی درگیر آن
بودهام .این دغدغه زمانی برایم پررنگتر شد
که از طرفی شاهد پیشرفت ،ارتقاء و استیالی
او در زمینههای علمی ،اجتماعی ،سیاسی و
ورزشــی و ...و از طرفی شاهد گرایش شدید
بسیاری دیگر به عادت ،آموزهها ،سنن دینی
و عرفــی اما با رنگ و بوی شــدیدتر و گاهی
بیســابقه و نیز برداشتهای انحرافی و بعضا
غلط از مدرنیته و مدرنیسم بودهایم .او با بیان
اینکه مجموعه حاضر از ســال  ۱۳۹۴شکل
گرفته است ،اظهار کرد :سعی کردم در قالب
روایی و با زبان تصویرگری ســنتی ـ ایرانی،
همچنین در گفتوگو با طبقه متوسط جامعه
به عنوان مخاطب اصلی ،گاه تنها روایتگر و
گاه بــا دید نقادانه ،گاه بــا زبان طنز و گاه با
کنایهای گزنده به بازگویی قصه این سالهای
«زن ایرانی در گذر» بپردازم.

