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فرهنگی

«مزه دروغ تلخه!» در کانون

آفتاب یزد :مجید قناد و جمعی از خردساالن و کودکان ،عصر روز  ۱۳آذر در حالی به
تماشای نخستین اجرای «مزه دروغ تلخه!» نشستند ،که این اثر به بیان مفاهیم مهارت 
ی
رفتاری به مخاطبان خردسال و بزرگساالن خود پرداخت .این نمایش عروسکی که از آثار
بخش «نسل نو» مرکز تئاتر کانون پرورش فکری است ،داستان بچه زنبوری را روایت
میکند که به دلیل دروغگویی دچار مشکالتی میشود.

موسیقی

«شیوا» در نیاوران

گ��روه موس��یقی «ش��یوا» وی��ژه بان��وان ،به
سرپرس��تی و خوانندگی منصوره فریور ،شنبه
 17آذر در فرهنگسرای نیاوران به اجرای برنامه
میپ��ردازد .به گزارش ایلنا ،در این کنس��رت
قطع��ات خاطرهانگی��زی همچ��ون «خزان»،
«خوش��هچین»« ،باز آمدی»« ،سیمینبری»،
«دگ��ر چ��ه خواه��ی» و ...از س��اختههای
آهنگس��ازان مطرح��ی چ��ون روحاهلل خالقی،
همایون خرم ،جمشید شیبانی و ...اجرا خواهد
شد .همچنین بخش دیگری از این کنسرت به
اجرای قطعات محلی آذری و کردی اختصاص
یافته است.

کوتاه از هنر

معرفی مجری اسکار۲۰۱۹

«کوی��ن ه��ارت» که پیش از این و در س��ال
 ۲۰۱۶ب��ه عنوان یکی از اعطاءکنندگان جایزه
اس��کار روی صحنه اسکار آمده بود برای اولین
بار مسئولیت اجرای مراسم اعطای جوایز اسکار
در س��ال  ۲۰۱۹را بر عهده خواهد داشت .وی
در صفحه اجتماعی خود نوشت اجرای مراسم
اس��کار ه��دف وی از دیرباز بوده اس��ت و این
یک فرصت اس��تثنائی برای من به عنوان یک
کمدین اس��ت که شاید تنها یک بار در زندگی
اتفاق بیفتد .به گزارش ایسنا ،نودویکمین دوره
جوایز س��ینمایی اس��کار روز  ۲۴فوریه ۲۰۱۹
( ۵اسفند) در سالن دالبیتئاتر هالیوود برگزار
میش��ود و به ص��ورت زنده در  ۲۲۵کش��ور و
منطقه جهان به روی آنتن میرود.

جایزه برای «انیس واردا»

«انیس واردا» کارگردان بزرگ فرانس��وی پس
از دریاف��ت جایزه افتخاری اس��کار در س��ال
 ۲۰۱۷و نخ��ل طالی افتخاری کن در س��ال
 ۲۰۱۵روز یکش��نبه  ۲دس��امبر ( ۱۱آذر) در
هفدهمین دوره جشنواره فیلم مراکش جایزه
افتخاری را دریافت کرد .در ابتدای این مراسم
بزرگداش��ت ،تیری فرمو دبیر هنری جشنواره
کن و کیارا ماس��ترویانی بازیگر فرانس��وی به
معرف��ی انی��س واردا پرداختند و پ��س از آن
مارتین اسکورسیزی که یک روز قبلتر جایزه
افتخاری این جش��نواره را به رابرت دنیرو اهدا
کرده بود ،این جایزه را به انیس واردا اعطا کرد.
در این مراس��م تیری فرمو درباره واردا چنین
گفت :فرانس��وا تروفو همواره میگفت ژان رنوا
سردمدارصنعت س��ینمای فرانسه است .وقتی
نوبت به زنان میرس��د ،انیس واردا س��ردمدار
آنهاس��ت .واردا که همدلیش با شخصیتهای
در حاشیه مانده را در چندین اثر مانند «چهره ها،
مکان ها» به تصویر کش��یده است ،سخنرانی
دریاف��ت جایزه خ��ود را نیز ب��ه این موضوع
اختص��اص داد .او گفت :دنیا در خطر اس��ت،
ه��زاران نفر وجود دارند که ب��رای زنده ماندن
میجنگند ،برای دریافت یک حقوق مناس��ب،
کمی احترام و ذرهای شادی و میلیونها انسان
دیگر نیز وجود دارند که تنها به دنبال سرپناه
میگردند ،ما که به این موضوع آگاه هس��تیم
باید از آنها حمایت کنیم .به گزارش مهر به نقل
از ورایتی ،واردا قرار است در این جشنواره یک
مسترکالس نیز برگزار کند.

انیمیشن

«پسر دلفینی» کلید خورد

«پسر دلفینی» تازهترین اثر سینمایی استودیو
صبی��ان ب��ا کارگردان��ی محم��د خیراندیش
وتهیهکنندگیمحمدهمدانیدرحالتولید است.
پوستر این انیمیش��ن با حضور سرمایهگذاران
آلمان��ی و روس��ی این پ��روژه ،رونمایی ش��د.
تولید این انیمیشن س��ینمایی حدود  ۲۰ماه
به طول میانجامد و احتماالً در بهار  ۹۹آماده
نمایش میش��ود .به گزارش فارس ،اس��تودیو
صبیان پیش از این آثاری همچون سریالهای
«تن��در» (یوزایرانی)« ،اتل مت��ل یه جنگل»،
«حس��نا کوچول��و» و انیمیش��ن س��ینمایی
«فهرس��ت مق��دس» را تولی��د کرده اس��ت.
همچنین ق��راردادی بین اس��تودیو صبیان و
سرمایهگذاران روسی برای تولید و پخش یک
سریال در کانال دیزنی روسیه بسته شده است.

رویدادهای هنری

«آنجا،همان»...کلیدخورد

سیروس الوند فیلم س��ینمایی «آنجا ،هما 
ن
ساعت» را پس از چهار سال دوری از کارگردانی،
به تهیهکنندگی خ��ودش کلید زد .به گزارش
ایس��نا ،الوند دو س��ال برای مهیا شدن شرایط
س��اخت این فیلم س��ینمایی منتظر بود و در
نهایت پس از فراهم شدن شرایط ،فیلمبرداری
«آنجا ،همان ساعت» هفته گذشته در تهران
آغاز ش��د .پرویز پرستویی ،ماهور الوند ،شهرام
حقیقتدوس��ت ،امیرحس��ین فتحی ،شاهرخ
فروتنیان ،سعید پیردوست و با معرفی یوسف
فروتن بازیگران این فیلم س��ینمایی هستند.
نکت��ه قاب��ل توجه ترکی��ب بازیگ��ران ،اولین
تجربه همکاری آنها با س��یروس الوند است.
به گزارش ایس��نا ،در خالص��ه «آنجا ،همان
ساعت» آمده است :رعنا (معلم مقطع ابتدایی)
و امی��ر (کارگ��ر کارگاه بل��ور س��ازی) زندگی
عاش��قانه خود را در محله قدیمی ،در حاشیه
ش��هر آغاز کردهاند .غافل از آنکه ش��یطنتی
جنونآمیز خوش��بختی س��اده آنها را نش��انه
رفته است.

«مانیکور»درآمریکا

فیلم کوت��اه «مانیکور» ب��ه کارگردانی آرمان
فیاض تنها نماینده س��ینمای ایران در بخش
بینالملل س��یوپنجمین جش��نواره ساندنس
است .داستان این فیلم درباره زن جوانی است
که جنس��یتش پس از مرگ مشخص میشود
و اهالی روس��تا ب��ه این خاطر جنج��ال به پا
میکنند .نیما حس��ندخت ،مظاهر رمضانپور،
بهمن صادقی حس��نی ،علی نجفی و حمیده
برات��ی بازیگران فیلم هس��تند و آرمان فیاض
تهیهکنن��ده «مانیک��ور» اس��ت .ب��ه گزارش
خبرآنالین ،جش��نواره س��اندنس از  ۲۴ژانویه
تا س��وم فوری��ه (چهارم تا  ۱۴بهم��ن) برگزار
میش��ود .بخش بینالمللی جشنواره با حضور
 ۲۰فیل��م از آمریکا ،فرانس��ه ،اس��پانیا ،کانادا،
ایتالیا ،کلمبیا ،اندونزی ،سوریه ،لبنان ،یونان و...
برگزار میشود.

کمال تبریزی در ترکیه

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

جش��نواره بینالمللی فیلم کوتاه «دوس��تی»
ب��ا تمه��ای مختل��ف دوس��تی در قالبهای
مختلف مانند «دوس��تی با همس��ایه ،جغرافیا
و تاریخ» برای نخس��تین بار با حضور گسترده
فیلمسازانی از سراسر جهان به ویژه ایران جمعه
 ۱۴دس��امبر در اس��تانبول آغاز خواهد ش��د.
این جش��نواره در س��ه بخش اصلی« ،حرمت
 ۴۰ساله» و «پانوراما» به داوری کمال تبریزی
کارگ��ردان ایرانی ،نج��وی نج��ار کارگردان و
نویس��نده فلسطینی ،توفیق باش��ر کارگردان،
سزین آکباش اوغلو بازیگر از ترکیه و به ریاست
یوکسل آکسو نویسنده و کارگردان ترک برگزار
خواهد شد.

عب��اس صالحی ،در حاش��یه جلس��ه هیئ��ت دولت
ب��ا اش��اره به آخری��ن اقدام��ات صورت گرفت��ه برای
برگ��زاری س��یوهفتمین دوره جش��نواره فیلم فجر،
گفت :ش��ورای سیاستگذاری جش��نواره شروع به کار
ک��رده و برنامههایی را در دس��تور کار خود قرار داده و
دیگر بخشهای جش��نوارههای فجر از جمله تئاتر و موسیقی نیز
ش��وراهای سیاستگذاری خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.
وی گفت :امس��ال به مناسبت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی

نظر وزیر ارشاد درباره مکان برگزاری جشنواره فیلم فجر

انقالب اسالمی ،شاهد اتفاقات خوبی در جشنوارههای
فرهنگی با ارائه آثار ارزشمند ،با محتوای فاخر خواهیم
بود .صالحی در پاس��خ به پرسش��ی درباره مشخص
شدن مکان برگزاری جشنواره فیلم فجر تاکید کرد:
با مجموعههایی مذاکراتی صورت گرفته و همچنان
ادامه دارد و اگر به نتیجه برس��د ،این جش��نواره در محل جدید و
درغیر این صورت در محلهای قبلی برگزار خواهد شد .وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی در واکنش به انتقادهای برخی سینماگران درباره

کیفیت فیلمهای اکران شده در سال جاری اظهار کرد :همه فیلمها
در یک درجه و سطح قرار ندارند ،لذا به طور طبیعی برخی فیلمها
ممکن است در مواردی مورد انتقاد قرار گیرند ،اما فیلم خوب هم
زیاد داریم .به گزارش ایسنا ،وی افزود :ما فیلمهای ارزشی ،انقالبی
و اخالقی قابل توجهی داریم که بخش زیادی از آنها ازطرف معاونت
سینمایی ،بنیاد سینمایی فارابی به طور مستقیم تولید میشوند یا
به شکل مشارکت در تولید ،مورد حمایت قرار میگیرند ،اما در هر
صورت طبیعی است که همه فیلمها نمره یکسانی نمیگیرند .

ساالر عقیلی:

حسادتجایرقابتراگرفتهاست

ساالر عقیلی (خواننده آواز اصیل ایرانی) سهشنبه
 13آذر به مناس��بت تولدش به ش��بکه اول سیما
رفت و درباره کنسرت -نمایش اخیر خود ،حواشی
قطعهای ک��ه برای ج��ام جهانی اجرا ک��رده بود،
تحصیالت دانشگاهی و علت رفتن سراغ بازیگری
تئاتر و کارهای جدید خود گفت .او درباره تحصیل
در رشته بازیگری در دانشگاه توضیح داد :رشته من
بازیگری تئاتر ب��ود اما قبل از این که تئاتر بخوانم
موسیقی کار میکردم و بعد از گرفتن کارشناسی
س��راغ آموختن دانشگاهی موسیقی رفتم .بعد هم
چون موس��یقی جدی ش��ده بود دیگر نخواس��تم
بازیگری کنم .چند بار به من هم پیشنهاد بازیگری
شد و قبول نکردم .این خواننده که اخیرا به اجرای
یک کنس��رت -نمایش پرداخته است ،درباره این
تجربه گفت :این کار را اخیرا با آهنگس��ازی مهیار
علیزاده و ب��ازی مارال فرجاد و پویا امینی در تاالر
وحدت و همچنین هتل اسپیناس پاالس در سالن
 ۲۵۰۰نف��ری روی صحنه بردیم .خیلی هم موفق
بود« .بگو کجایی» کار خوبی هم از نظر موسیقایی
هم بازیگری بود ،ما هم راضی بودیم اما آن چیزی
که من میخواس��تم نبود .بعد از این ش��اید کمتر
کنس��رت -نمایش کار کنم و به نظرم موس��یقی
آنقدر ش��خصیت دارد که به تنهای��ی مخاطب را
س��یراب کند .او درباره حواشی آهنگ جام جهانی
و انتق��اد برخی مبنی بر نب��ود هیجان در این کار،
تاکید کرد :قرار بود یک آهنگ آقای قربانی بخواند،
یک آهنگ من و خواننده دیگری هم حضور داشته

باش��د .اصوال کاری که در قطعی به این بزرگی در
کشور میخواهد انجام شود ،مشکالت و نقدهای آن
و اتفاقات بعدش هم بزرگ است .جام جهانی یک
چیز جهانی اس��ت و آدم باید همیشه برای چنین
چیزی که برای یک ملت اس��ت پیشقدم شود .از
من هم دعوت ش��د و خودم به ش��خصه نرفتم .اما
دوستانی که به این کار انتقاد کردهاند و میگویند
هیجان ن��دارد از هیجان چه میخواهند؟ خواننده
فیلم سینمایی «سرو زیر آب» افزود :بچه کوچک
 ۷س��اله در کیش جلو صحنه آمد و گفت میشود
 ۱۱ستاره را هم بخوانی؟ ما این اثر را تا به حال در
کنسرت اجرا نکردیم چون ارکستر بزرگ میخواهد

و فقط در روس��یه با رهبری آقای شهرداد روحانی
اجرایش کردیم .در جام جهانی من چون کنسرت
داشتم بعد از بازی ایران مراکش به ایران برگشتم
و ناراحتم که نتوانس��تم دو ب��ازی دیگر را ببینم.
عقیلی یادآور ش��د :مثال برای پرسپولیس که چند
روز پیش بازی داشت اگر من میرفتم وسط زمین
میخوان��دم باز هم عدهای انتق��اد میکردند یا اگر
مجری الزم داشتند و شما میرفتید باز هم ممکن
بود برخی حرف بزنند .اینکه به کارهای بزرگ انتقاد
ش��ود در کشور ما یک اصل است .بخش بزرگی از
آن به حس��ادت برمیگردد و در کشور ما به جای
اینکه رقابت حاکم باشد حسادت حاکم است و ما

حسینی «دن کیشوت» میشود

"هابز و شاو" میآید

محسن حسینی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیتهای خود در
عرصه تئاتر ،گفت :جشنواره بینالمللی پرفورمنس «دن کیشوت»
با دبیری آقای احمد رفیع هنرمند نقاش و ویدئو آرتیست ایرانی در
کش��ور آلمان در سال  ۲۰۱۹یعنی پاییز سال  ۹۸در آلمان برگزار
خواهد شد .در این جشنواره بینالمللی ویدئو آرتیستها ،پرفورمرها
و هنرمندان آوانگارد از حدود  ۱۵کشور جهان حضور پیدا میکنند.
وی درباره اجرای خود در این جش��نواره توضیح داد :این جشنواره
تح��ت حمایت اتحادیه اروپا برگزار خواهد ش��د و من قرار اس��ت
پرفورمنس خود را در  ۲شهر آشافن بورگ و فرانکفورت اجرا کنم.
حس��ینی درباره دیگر فعالیتهای خود اظهار کرد :گفتوگویی با
آقای شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی داشتهام و قرار است
با رئیس مجموعه تئاتر ش��هر هم جلس��های داش��ته باشیم تا در
صورت امکان نمایش «من آنتونن آرتو» را سال  ۹۸و بعد از پایان
ماه رمضان در س��الن چهارس��وی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه
بب��رم .به گ��زارش مهر ،این هنرمند تئاتر در پای��ان با بیان اینکه
در صورت توافق با اجرای نمای��ش «من آنتونن آرتو» تمرینهای
نمای��ش را قبل از تعطیالت عید نوروز  ۹۸آغاز خواهد کرد ،درباره
گ��روه بازیگری نمایش افزود :قرار اس��ت در این نمایش خانم رؤیا
نونهال��ی ،فاطمه صارمی ،مروارید مه��ر ،روزبه مهر و خودم حضور
داشته باشیم.

نخستین تصویر رسمی از بازی بازیگران اصلی فیلم سینمایی "هابز
و شاو" نسخه فرعی فیلم سینمایی "سریع خشن" از سوی کمپانی
تولیدکننده اثر منتش��ر شد .هفته گذشته فهرست کامل بازیگران
نس��خه فرعی فیلم سینمایی "سریع و خش��ن" با نام "هابز و شاو"
منتشر ش��د و بر این اساس ادریس البا بازیگر مطرح هالیوودی به
تیم بازیگران اضافه ش��ده اس��ت .هابز با بازی "دواین جانسون" و
"ش��او" بازی جیسون اس��تاتام" از جمله بازیگران و شخصیتهای
اصلی مجموعه فیلمهای پرطرفدار س��ریع و خش��ن هس��تند که
هماکنون در نسخه مجزا روبهروی یک دیگر بازی میکنند" .ونسا
کربی" تنها بازیگر اصلی زن این فیلم سینمایی است .وی هماکنون
اکران فیلم سینمایی "ماموریت غیرممکن  "6را در برنامه دارد .این
فیلم طی دو هفته توانسته صدر باکس آفیس هالیوود را حفظ کند.
عالوه بر دواین جانس��ون ،جیسون استاتام و ونسا کربی نیز در این
فیلم به ایفای نقش پرداخته اس��ت .این بازیگر س��ینمای هالیوود
در آث��اری همچون ثور ،برج تاری��ک و انتقامجویان به ایفای نقش
پرداخته اس��ت .البته در آخرین نسخه از اونجرز شخصیت ادریس
البا با نام "هایمدال" کش��ته میش��ود و باید دید در ادامه این آثار
حضور خواهد داش��ت یا خیر .کارگردانی این فیلم سینمایی مهیج
و زیب��ا را "دیوید لیچ" بر عهده گرفت��ه و اکران آن  26ماه ژوالی
 2019آغاز خواهد شد.

«بازگشت» در اردن

فیلم کوتاه «بازگش��ت» به کاگردانی ش��هریار
پورس��یدیان نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم
کوتاه داستانی از نهمین فستیوال فیلم حقوق
بش��ر اردن شد .این فس��تیوال برندگان نهایی
خ��ود را در دهم دس��امبر  ۲۰۱۸اعالم خواهد
کرد .به گزارش مهر ،فیلم «بازگش��ت» پیش
از ای��ن جایزه بهتری��ن فیلم نگاه زن��ان را در
بیستویکمین دوره Religion today film
 festivalایتالی��ا ،جایزه بهتری��ن فیلم کوتاه
داستانی جشنواره فیلم رضوی و جایزه بهترین
طراحی صدا را از شصتویکمین جشنواره فیلم
منطقهای انجمن سینمای جوانان ایران کسب
کرده است.

یک روز کس��ی به من گفت چرا فقط
آهن��گ ملی میهنی میخوان��ی و آثار
عاش��قانه و عارفانه نمیخوانی؟ گفتم
م��ن فق��ط  ۱۲ ،۱۰کار میهن��ی دارم
و  ۴۰۰ت��ا آهنگ عارفانه و عاش��قانه
دارم .ول��ی ما فقط از تلویزیون آثار را
گوش کرده یا آنها را دانلود و رایت
میکنی��م و نمیرویم برای س��ی دی
موسیقی پول بدهیم
به جای اینکه خودمان را باال بکش��یم میخواهیم
دیگران را تخطئه کنیم و پایین بکشیم .من کارهای
مل��ی میهنی زیادی انجام دادم و انتخاب من برای
خواندن چنین اثری همینطوری نبوده و با پشتوانه
بوده اس��ت .دوس��تان آنقدر اطالع داشتند که مرا
انتخاب کردهاند .برای یک برنامه حرفهای موسیقی
هیچوقت از مجری طن��ز دعوت به کار نمیکنند.
به گ��زارش ایلنا ،او اذعان کرد :یک روز کس��ی به
من گفت چرا فقط آهنگ ملی میهنی میخوانی و
آثار عاشقانه و عارفانه نمیخوانی؟ گفتم من فقط
 ۱۲ ،۱۰کار میهنی دارم و  ۴۰۰تا آهنگ عارفانه و
عاشقانه دارم .ولی ما فقط از تلویزیون آثار را گوش
کرده یا آنها را دانلود و رایت میکنیم و نمیرویم
برای س��ی دی موس��یقی پول بدهی��م .ما باید به
این تفکر برس��یم که خودمان دنبال کار موسیقی
بروی��م و بخری��م .من اثری دارم ک��ه در آن فقط
 ۴۰دقیقه آواز خواندهام .موس��یقی اصیل نمرده و
هس��ت و از بین نرفته و از بین نمیرود .موسیقی
اصی��ل عین فرش دس��تباف هرچه پ��ا میخورد
ارزشمندتر میشود .مثل سی و سه پل اصفهان و
تخت جمشید میماند .وقتی کودکی به دنیا میآید
و مادر در گوشش الالیی میخواند گوشه بختیاری
در دستگاه همایون است.

موفقیت سریال در ِگرو تیتراژ!

مدتهاست که تیتراژ س��ریالها و فیلمها از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار ش��ده چراک��ه میتواند در ج��ذب مخاطب و همچنین
موفقیت یک سریال یا یک اثر سینمایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
علیرضا کهن دیری آهنگس��از و موسیقیدانی که جوایز متفاوتی را
دریافت کرده و آخرین آنها آهنگسازی برای فیلم سینمایی «آینه
بغ��ل» بود در خصوص مطابقت داش��تن تیتراژ با س��ریال یا فیلم
س��ینمایی گفت :قطعا باید مضمون ش��عر و ملودی یک موسیقی
با مضمون قصه ارتباط داش��ته باش��د تا امکان موفقیت آن کار را
دوچن��دان کن��د البته ای��ن انتخاب به س��لیقه و ن��گاه کارگردان
برمیگردد تا موسیقی را به فیلمنامه سریال نزدیک کند .آهنگساز
سریال «آوای باران» با توجه به تاثیر موسیقی برای ماندگار شدن
آن پروژه افزود :موس��یقی قطعا در تمام ادوار تاثیر زیادی داشته و
دارد همانطور که ما در طول تاریخ موسیقیهایی میشنویم که یک
فیلم مشخص را برای ما تداعی میکند .به گزارش برنا ،او ادامه داد:
خواننده ،موسیقی ،ترانه حتی سبک و نوع موسیقی باید در خدمت
فیلم و سریال باشند تا پیام فیلمنامه را منتقل کند .مثال زمانی که
ما فیلم تاریخی میسازیم حتما باید از موسیقی مناسب با این ژانر
استفاده کنیم .از کارهای دیگری که کهن دیری ساخت موسیقی
آنها را بر عهده داش��ته میتوان به «یه تیکه زمین»« ،آوای باران»،
«مهمان داریم» و ...از آن جملهاند.

سودابه بیضایی:

سینماحقیقت ،اصلیترینجشنوارهمستنداست

س��ودابه بیضایی بازیگر و نویس��نده س��ینما و
تلویزیون ای��ن روزها در مقام یک مستندس��از
ظاهر ش��ده است و با فیلم "مثل اسمم پگاه" به
دوازدهمین جشنواره بینالمللی سینما حقیقت
حض��ور دارد .او درباره این فیل��م بیان کرد :این
فیلم  75دقیقهای به بچههای نسل دهه 1370
میپردازد .در فیلم گروهی از آنها که تعدادشان
رو به زیاد شدن نیز است دیده میشوند و زندگی
آنها را میبینیم .بیضایی درباره دالیل انتخاب
این موضوع نیز گفت :من یک خواهر متولد دهه
 70دارم و به واس��طه او با این نسل بسیار آشنا
هستم .با همنس�لان او مراوده داشتم و همیشه
این عالمت س��ؤال در ذهن��م بود که چرا دنیای
آنها اینگونه است ،چرا این نسل با نسل گذشته

تا این اندازه ش��کاف دارد و متفاوت است .نکته
این بود که تحقیقات من در راس��تای س��اخت
این فیلم به قبل از ش��روع این کار باز میگردد.
تحقیقاتم را از آن زمان شروع کردم ،این پروسه
حدود یک س��ال و نیم به طول انجامید .بازیگر
"هوش س��یاه" درباره موضوع اصلی این مستند
نیز اظه��ار ک��رد :تمرکز خاص��ی روی موضوع
خاصی نداش��تم و تنها میخواس��تم بخشی از
زندگی آنها را تماش��ا کنم و مخاطب را نیز در
این تماش��ا کردن سهیم کنم .در نتیجه به تمام
ابعاد زندگی آنها میپردازم ،اما بیشتر نگاهم در
ارتباط با مصرف مواد مخدر در این نس��ل است.
البته موضوع اصلی این نیست و تالش کردم یک
رخ انسانی از آنها نشان داده شود .وی همچنین

بیژن بیرنگ:

اطالعی از بازپخش «شام ایرانی» نداشتم

کارگردان مجموعه «ش��ام ایرانی» ضمن اظهار
بیاطالعی از تصمیم شبکه «نسیم» برای بازپخش
این مجموعه ،از بیتوجهی به سهم  ۲۵درصدی
خ��ود در امتیاز پخش آن گالی��ه کرد .مجموعه
«ش��ام ایرانی» ب��ه کارگردانی بی��ژن بیرنگ این
شبها برای دومین بار از شبکه «نسیم» در حال
پخش است .این مجموعه سال  ۹۰برای عرضه در
ش��بکه نمایش خانگی تولید شد و اولین بار سال
 ۹۳روی آنتن شبکه نس��یم رفت .این مجموعه
اگرچه فض��ای مفرحی دارد اما ب��ا لحاظ برخی
نکات محتوایی و س��اختاری ،نسبت به بازپخش
تلویزیونی آن ابهاماتی به وجود آمده و حتی برخی

چهرههای حاضر در ای��ن مجموعه را به واکنش
واداشت ه است .به ویژه که این مجموعه برای شبکه
نمایش خانگی تولید شده و طبیعتا پخش آن از
تلویزیون رویکردها و مالحظاتی متناسب با چنین
رسانهای را میطلبید .بیژن بیرنگ در مقام طراح و
کارگردان این مجموعه ،درباره بازپخش مجموعه
«شام ایرانی» و اینکه درباره روند بازپخش آن چه
هماهنگیای با وی انجام شده ،گفت :من اطالعی
از این ماجرا نداش��تم .درباره پخ��ش دوباره این
مجموعه با من صحبتی نشده و واقعا هم نمیدانم
ک��ه این مجموعه را به چه ص��ورت در تلویزیون
پخش میکنند؛ آی��ا در آن ممیزی و اصالحاتی

افزود" :مثل اسمم پگاه" نخستین تجربه من در
حوزه فیلمس��ازی اس��ت .پیش از این در زمینه
بازیگری و نویسندگی کار میکردم ،اما همیشه
این حس را داش��تم که بخشی از آن خلقی که
باید اتفاق نمیافتد .پس از س��اخت این فیلم و
در کنار تمام سختیها حس کردم توانستم یک
اثر کامل خلق کنم که برایم بسیار رضایتبخش
بود .بیضایی در پاس��خ به این سؤال که آیا قصد
دارد این مسیر را ادامه دهد یا خیر ،توضیح داد:
بله قطعاً .ب��ه گزارش هنروتجربه ،وی در خاتمه
درباره حضور در جشنواره سینما حقیقت گفت:
به نظرم س��ینما حقیقت اصلیترین جش��نواره
فیلم مستند است و فضای رقابتی خیلی خوبی
در آن شکل میگیرد.
انجام شده یا به همان صورت عرضهشده در شبکه
نمایش خانگی روی آنتن میرود .وی با اشاره به
امتیاز مادی مرتبط با حق پخش این مجموعه هم
عنوان کرد :امتیاز پخش این مجموعه به موسسه
«س��ینما  »۲۴تعلق دارد ولی من هم س��هم ۲۵
درصدی از امتیاز این مجموعه داشتم .زمانی که
بار اول این مجموعه پخش ش��د ،به مدیر شبکه
نس��یم اطالع دادم که من هم  ۲۵درصد از امتیاز
تولید این مجموعه س��هم دارم؛ به من گفته شد
حق و حقوقم پیگیری میشود اما اتفاقی رخ نداد.
بیرن��گ اضافه کرد :با همه اینها اما خوش��حال
هستم که این مجموعه باردیگر از تلویزیون پخش
میشود .به گزارش مهر ،وی در پایان درباره اینکه
برنامهسازی برای تلویزیون اظهار کرد :قصدش را
دارم که برنامه بسازم اما باید فرصتش پیش آید.

