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

تئاتر مشکالت عدیده ای دارد

محمــود عزیزی بازیگر و کارگردان ســینما ،تئاتر و تلویزیون در
خصوص حضور بازیگران سینما در تئاتر امروز گفت :این قضیه را
باید از دو ســو بررسی کرد .گاهی برخی بازیگران سینما به تئاتر
آمده و عدهای از تماشــاگران را جذب آن اثر میکنند .در این نوع
محصوالت سرمایهگذار وارد شده و به دنبال کسب سود از محصول
تولیدی خود اســت و جز سود به هیچ چیز فکر نمیکند .وی در
همین راستا ادامه داد :به همین دلیل از آوردن بازیگران سینما و
موسیقی ،هر کاری میکنند تا با جذابیت ایجاد شده آن نمایش در

چشم مخاطب آمده و بفروشد .البته بخشی از جامعه
در این شــاخه قرار میگیرند ،بخشــی که میتوانند
هزینه گزاف بلیــت آثاری اینچنین را بپردازند و این
دســته از آثار عموم مردم را شامل نمیشود .وی در
همین راســتا اذعان کرد :در حوزه تئاتر مشــکالت
عدیدهای وجود دارد و همه آنها از سیستم مدیریت نشأت میگیرد.
در اولین گام مشکل بزرگ میزان بودجه تئاتر است .متوسط بودجه
ساالنه هنرهای نمایشی کمتر از یک سریال است و این نشاندهنده

فرهنگی
مشکل بزرگ اقتصاد و معیشــت اهالی هنرمندان و
مهمتر بیاهمیت بودن این عرصه برای مدیران است.
به گزارش میزان ،وی ادامه داد :وقتی هنرمندان سینما
به تئاتر میآیند شــاید وضعیت گیشه تغییر کند اما
این تغییر به ضرر گروههــای جوان و پایه تئاتر تمام
خواهد شــد زیرا آنها توانایی پرداخت هزینههای گزاف سالنهای
خوب تئاتری را ندارند و از سویی حمایت دولتی هم نمیشوند پس
نباید انتظاری به جز سرخوردگی نسل جوان را داشت.

علی قمصری:

ممنوعالکاریام
به من ابالغ شده است
صادقانه میگویم که من شب آخر کنسرت ،موازنه صدا را اصال رعایت نکردم
ما چند وقت پیش در دانشگاه زنجان کنسرت داشتیم که به ما گفتند همه
چیز خیلی خوب است و تشریف بیاورید اما آنجا در پوستر من دست بردند و
مخاطبان ما را تفکیک جنسیتی کردند؛ خانمها یک طرف و آقایان طرف دیگر
داستان از کنســرت چند شب پیش تاالر وحدت
آغاز شد .زمانی که قمصری باید در یک تصنیف ،با
یک خانم همآوایی میداشت اما درست به هنگام
اجرای این تصنیف ،صدای میکروفنها قطع شــد
و بعد اعالم شــد که وی ممنوعالکار است .اتفاقی
که سبب شد تا مردم «صحنه» کرمانشاه با وجود
اعالم قبلی و فروش بلیتها ،کنسرت شب گذشته
قمصــری را از دســت داده و در ادامه ،یکشــنبه
شب نیز کنســرتی از قمصری در اصفهان برگزار
نخواهد شد .برای روشنتر شدن ابعاد این موضوع،
گفتوگویی با این نوازنده و آهنگسار انجام دادهایم.

شهرســتان اجرا کنیــم ،چیــزی نمیگویند اما
نمیگذارند روی صحنه برویم .حتی شما اگر االن
با آقای ترابی تماس بگیرید ،میگوید چیزی به ما
اعالم نشــده اما از آن طرف اجازه نمیدهند روی
صحنه برویم .مدیر ارشاد چند وقت پیش در گفت
و گویی اعالم کرده بودند که "ما در ایران هیچگونه
ممنوعالکاری نداریم" حتی وقتی بپرسید آیا فالن
خوانندگان لسآنجلسی هم ممنوعالکار هستند؟
میگویند نه؛ ممنوعالکار نیستند و هر موقع دلشان
پرونده آن را بررســی

بخواهد میتوانند بیایند تا
کنیم و استعالم حراست را بگیریم.

آقــای قمصری شــما صحبــت از اعالم
ممنوعالکاری خــود میکنید حال آنکه گویا
چنین چیزی وجود خارجی نداشــته و شــما
میتوانید فعالیت داشته باشید.
بعــد از اجــرای تــاالر وحدت که با آن شــرایط
برگزار شــد که صدا را قطــع و گفتند که ممنوع
الکار خواهم شد ،درســت فردای آن شب ،مرا از
طرف حراســت وزارت ارشــاد خواستند و به من
اعالم کردند که نه تنها من بلکه گروه «همنوازان
حصار» از هر گونه فعالیت اجرایی ممنوع هستید
و گفتند نامه کتبیاش را هم برای دفتر موسیقی
فرستادهاند .همیشــه روش این گونه است برای
اینکه هنرمنــدان ،این نامهها را منتشــر نکنند،
نامه دست آنها نمیدهند و طبیعتا شفاهی اعالم
میکنند بنابراین در این زمینه ،مقامی رســمیتر
از خود حراســت نیســت .من برای اینکه از اصل
قضیه مطمئن شوم ،به صورت حضوری آنجا رفتم.
سیستم طوری است که ما وقتی بخواهیم کنسرت

با این تفاسیر ،اجراهای شهرستان را چه
میکنید؟
ما اجرا نخواهیم داشــت .ما مجــوز اجرای چند
شهرستان از جمله «صحنه» کرمانشاه و اصفهان
را قبل از ایــن ممنوعیت گرفته بودیم و بلیتها
هــم به فروش رفته بود بــه همین دلیل مجبور
شدیم اطالعیهای صادر کنیم و خبر بدهیم مردم
لطف کنند و وجوهی که پرداخت کرده بودند را
دریافت کنند.

|

پس از آنکه صدای میکروفنها قطع شد،
همان موقع به شــما اطالع دادند که همآوایی
شما مشکلساز شده؟
البته قبل از اتفاق آن شب ،ما برای شبهای قبل
هم حاشیههای زیادی داشتیم .یک شب که اجازه
ندادند بادی پرکاشن و نوازندههای فرم روی صحنه
بیایند .دوباره شب دیگر ،نامه لغو کنسرت را جلو
من گذاشتند که باید خانم سیفیزاده روی استیج

نیایند که به همین دلیــل از من تعهد گرفتند و
مــن تعهد دادم که همآوایــی را رعایت کنم .روز
اجرای اول تاالر وحدت با وجودی که بعد از اجرا،
آقای صادقینژاد (معــاون آقای ترابی) به صورت
حضوری آمدند و تشــکر کردند که ممنون بابت
اینکه همــه چیز را رعایت کردیــد و حتی خود
مســئوالن ســالن نیز چنین نظری داشتند اما با
این وجود ،شب چهارم کنسرت ما که میشد شب
دوم تاالر وحدت ،یک ســاعت و نیم قبل از اجرا
آمدند و گفتند که شما نباید این قطعه را با خانم
ســیفیزاده اجرا کنید یا اگر اجرا شود ما صدای
خانم ســیفیزاده را قطع میکنیم .گفتم ما اجرا
میکنیم و مسئولیتش را هم میپذیریم.
بعد از این اتفاق ،کنسرت ادامه پیدا کرد
یا قطع شد؟
نه؛ ما ادامه دادیم.
صدای خانم چند دقیقــه بوده و آیا آواز
بوده یا همصدایی؟
من راجع به این مســئله بایــد صادقانه صحبت
کنم .این بخش فقط  ۷دقیقه بوده و نه بیشــتر.
یــک تصنیف بوده که ما پیشــتر هم مجوزش را
گرفته بودیم که همآوایی بین صدای خانم «هاله
ســیفیزاده» و من باشــد .البته این همآوایی به
نحوی بوده که صدا موازنه بوده منتها در فیلمهایی
که از اجرای اول ما میگرفتند یک چیزی را هنوز
به شــکل علمی دیده نشــده و آن اینکه وقتی با
موبایل فیلم میگیرم و برای حراست میفرستیم
چــون فیلمهای موبایلی تــا فرکانسهای صدای

استعالمگرفتیم،گفتندممنوعالکارنیست

پس از سخنانی که علی قمصری درباره ممنوعالکاری خود که منجر به کنسل شدن کنسرت پنجشنبه گذشته شهرستان صحنه شد ،معاون
هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمانشــاه موضوع ممنوعالکاری آقای قمصری را تکذیب و اعالم کرد که کنسرت ،توسط
ایشــان کنسل شده است« .مظفر تیموری» در پاسخ به این پرسش که آیا لغو اجرای پنجشنبه شب آقای «علی قمصری» ،ناشی از موضوع
ممنوعالکاری او بوده یا دالیل دیگری داشته ،گفت :ما تمام مراحل قانونی صدور مجوز ،از ناحیههای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاونت
هنری و سینمایی ،به اضافه حراست اداره کل ارشاد ،فرمانداری و شورای تامین را دریافت کرده و مشکلی از این بابت وجود نداشت .اصال تا
مجوز صادر نشود ،به هیچ وجه اجازه تبلیغ به فرد یا گروهی برای اجرای موسیقی داده نخواهد شد .تیموری در واکنش به این صحبت قمصری
که "اســاس کار بر این است که از طرف شهرستان اعالم میشود که مشکلی بابت اجرای زنده وجود ندارد اما دقایقی قبل از اجرای زنده ،به
خواننده اجازه رفتن به استیج داده نمیشود" نیز گفت :چه کسی اجازه نمیدهد؟ ما دیروز از معاونت موسیقی استعالم گرفتیم و پرسیدیم آیا
ایشان ممنوعالکار شده؟ که گفتند نه ،اصال چنین چیزی نیست .حتی چیزی هم به صورت مکتوب به ما ارائه نشده .این موضوع حتی برای
ما هم نگران کننده بود .االن از طرف خودشان و تهیهکننده ایشان هزینهای که بابت بلیت از مردم گرفته بودند را به آنها پس دادند و گفتند
برگزاری کنسرت مقدور نیست .تیموری در پاسخ به این پرسش که با وجود دارا بودن مجورهای قانونی ارشاد ،آیا حراست میتواند مستقال به
خواننده اجازه ندهد که به روی استیج برود نیز گفت  :مگر ما و حراست جدا هسیتم؟ اصال مجوز را حراست تعیین میکند و بعد ما میگوییم
برو برنامه اجرا کن .انتظار داریم هنرمندان ما کمی صادقتر با مردم برخورد کنند .حیف است مردم این همه اعتماد میکنند و سپس نتیجه
اینگونه میشود .معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه در خاتمه افزود :ما پنجشنبه شب یک برنامه سنتی  -محلی
در تاالر انتظار شهرستان کرمانشاه داشتیم که استقبال بسیار خوبی از جانب شهروندان صورت گرفت و همه خیلی خوشحال بودند .در مورد
آقای قمصری هم ما کلی منتظر بودیم و نمیدانیم چرا خودشــان این برنامه را کنسل کردند .مستندات و مدارک مجوز برنامه ایشان موجود
است و هیچ ممانعتی در کار نبوده است.

باال را تقویت میکند ،صدای زیر به شــکل کامال
طبیعی باالتر به نظر میرسد و این موجب میشود
که حساســیت به خرج دهنــد .طبیعتا من هم
خواننده حرفهای نیســتم و آنچه آنها را به اشتباه
میانداخــت این بود که آنها حضــور فیزیکی در
سالن نداشتند و فیلم را برایشان ضبط میکردند و
میفرستادند و چون صدای زیر ،فرکانس نافذتری
دارد ،این فرکانــس ،تکخوانی را تداعی میکند
که تنها خواننده خانــم خوانده یا صدای من کم
بوده .در ســه شــب اول ،من این اصل را رعایت
کردم اما زمانــی که میکروفن را قطع کردند ،من
آن را رعایت نکردم و فیلمی که از ما منتشر شده،
فیلمی است که دیگر میکروفنی وجود ندارد و من
دیگر یک جاهایــی از آن را نخواندم .من آنجا به
عمد رعایت نکردم چون به من گفته شده بود که
از فردا ممنوعالکار میشوی و آنجا با خیال اینکه
آیندهام معلوم شده ،به سیم آخر زدم .االن صادقانه
میگویم که من شب آخر کنسرت ،موازنه صدا را
اصال رعایت نکردم.
طی این چند روز ،ارشــاد با شما تماس
نگرفت؟
روش این اســت که با خود هنرمند صحبت کرده
و در مورد لغو کارش بــا او حرف میزنند .من به
خاطر عصبانیت و شــوکه شــدنم ،زیاد اخبار را
در ایــن روزهــا دنبال نکردم چون میخواســتم
آرامش داشته باشــم .تنها یک مطلبی منتشر و
آگاهیرسانی کردم در مورد اینکه ممنوعالکار شدم
و چون اجرا «صحنه» و یکشــنبه آینده اصفهان
بود ،باالخره مســئولیتپذیری ایجاب میکرد که
یک اطالعرسانی کنیم که مردم این پولهایی که
پرداخت کردهاند را پس بگیرند.
عدم مراجعه شــما به شهرستانهایی که
کنسرت داشتید ،این گمانه را مطرح میکند
که شــما ممنوعالکار نبوده و کنسرت کنسل
شده است.
آنچه که باید به من ابالغ میشــده را حراســت
به من ابالغ کرده .هم به صورت شــفاهی به من
ابالغ کردند و هــم به من هم گفتند که فردا این
را به شــکل کتبی از دفتر موسیقی پیگیری کن
که بدشانسی ما و آنها این است که ما به تعطیلی
پنجشنبه و جمعه ارشاد خوریم و تا این دور اداری
را طی کنیم ،ما یک کنسرت را از دست میدهیم.
مشابه این اتفاق در کنسرت زنجان من رقم خورد.
ما چند وقت پیش در دانشــگاه زنجان کنســرت
داشــتیم که به ما گفتند همه چیز خیلی خوب
است و تشریف بیاورید اما آنجا در پوستر من دست
بردند و مخاطبان ما را تفکیک جنســیتی کردند؛
خانمها یک طرف و آقایان طرف دیگر.

بدون حضور نمایندهای از ایران؛

 ۱۱فیلم بخش رقابتی و  ۳فیلم بخش ویژه برلیناله  ۲۰۱۹معرفی شد

به گــزارش مهر بــه نقــل ازهالیــوود ریپورتر،
شصتونهمین جشــنواره فیلم برلین ۱۱ ،فیلم
جدید را به بخش رقابتی خود افزود .برلیناله شامگاه
ی خود
پنجشنبه چند فیلم دیگر را به فهرست رقابت 
اضافه کرد که درام ســیاه و سفیدی از سینمای
اســپانیا بــه کارگردانی ایزابل کوشــت که برای
نتفلیکس ساخته شده نیز از جمله آنهاست« .آقای
جونز» ساخته آگنیژکا هوالند کارگردان لهستانی
محصول مشترکی از اوکراین ،لهستان ،بریتانیا با
بازی جیمز نورتون ،ونسا کربای و پیتر سارزگارد
«چه طوالنی ،پســرم» ســاخته وانگ ژیائوشوای
کارگردان چینی
«الیسا و مارسال» ساخته ایزابل کوشِ ت از اسپانیا
«خدا هســت و نامش پترونیا است» ساخته تئونا
اشتروگر میتوسکا محصول مشترکی از مقدونیه،
بلژیک ،کرواسی و فرانسه
«آندوگ» ســاخته ونگ کوان کارگــردان برنده

علیفروتنبازیگرگروه«فیتیلهایها»دربارهمجموعه
جدید این گروه با نام «دوقلوها» که این روزها درگیر
ضبط آن بودند ،بیان کرد :ما چند ماه پیش تولید
برنامه  ۱۰۰قســمتی «دوقلوها» را برای پخش از
شبکه دو ســیما آغاز کردیم که به تهیهکنندگی
مهدی بصیری و کارگردانی جمشــیدبیات ترک
تصویربــرداری میشــد .وی ادامــه داد :ما حدود

پیشین خرس طالی
برلین از مغولستان
«عملیات» ســاخته
یــووال آدلر محصول
مشــترکی از آلمان،
آمریکا،فرانسه
«پیراناهــا» ســاخته
کلودیو ژیوانســی از
ایتالیا
«خرابکار سیســتم»
درام آلمانی و نخستین ساخته نورا فینگشاید
«بیرون اسبهای دزدی» ساختههانس پیتر موالند
محصول مشــترک نروژ ،سوئد ،دانمارک از جمله
فیلمهایی هستند که نامشان وارد فهرست رقابتی
برای دریافت خرس طالی این دوره شده است.
مستند «واردا به روایت آنیس» ساخته آنیس واردا
از فرانســه و «ماریگال» به کارگردانی واگنر موئرا

از برزیل کاملکننده
فهرســت  ۱۱فیلــم
جدیدی اســت که به
فهرســت فیلمهــای
بخش رقابتی جشنواره
برلین اضافه شدند.
پیشتر  ۶فیلم از این
فهرست معرفی شده
بود که شامل «زمین
زیر پاهــای من» به
کارگردانی مایریا کروتزر از اســترالیا« ،دستکش
طالیی» ســاخته فاتح آکین محصــول آلمان و
فرانسه« ،به لطف خداوند» ساخته فرانسوا اوزون
از فرانســه« ،من خانه بودم ،اما» ســاخته آنگال
شانیلیک« ،داستان سه خواهر» ساخته امین آلپر
از ترکیه و آلمان« ،مجموعه شهر ارواح» ساخته
دنیس کوته از کانادا بود.

تولیدبرنامهجدیدفیتیلههامتوقفشد

۱۲قسمت از این مجموعه را تصویربرداری کردیم اما
حاال چند وقت است که تصویربرداری آن به دلیل
مشکالت مالی اسپانسر متوقف شده است .وضعیت
مالی اسپانسر خوب نیست و فعال چند وقت است
که بودجهای تزریق نشده و به همین دلیل کار هم
متوقف شده است .بازیگر «دوقلوها» درباره تاخیر در
پخش برنامه نیز عنوان کرد :قرار بود پخش برنامه

از دی ماه آغاز شــود اما به دلیل توقف تولید برنامه
نتوانستیم به موعد اولیه برای پخش برسیم .فروتن در
پایان درباره وضعیت مالی اسپانسر اظهار کرد :وزارت
بهداشت اسپانسر این برنامه بود اما خودشان به دلیل
تحریمها و دیگر موارد دچار مشکل شده اند .ما منتظر
هستیم مشکل اسپانسر حل شود صحبتهایی شده
است که امکان دارد بتوانیم تا پایان دی ماه دوباره کار

به این ترتیب تاکنــون مجموع فیلمهای بخش
رقابتی جشنواره برلین  ۲۰۱۹به  ۱۷فیلم رسیده
و میتوان انتظار داشت که این اسامی بیشتر شود.
عالوه بر این اعالم شــد که «پســری که باد را
مهار کرد» نخســتین تجربه کارگردانی چیوتل
اجیفور بازیگر سرشناس بریتانیایی نیز نخستین
اکــران اروپایــیاش را در بخش ویــژه برلیناله
خواهد داشت.
سه مستند جدید نیز در بخش ویژه نمایش داده
میشوند که شــامل «آنتروپوسن» مستندی به
کارگردانی جنیفر بایچوال ،نیکالس دی پنسیر و
ادوارد برتینسکی از کانادا ،مستند «میتوانست
بدتر هم باشد» ساخته دومینیک وسلی و «بچهها
در کانون توجه» ساخته آلیس اگنسکرچنر است.
به گزارش مهر ،ژولیت بینوش بازیگر سرشــناس
فرانسوی امســال ریاســت هیئت داوری بخش
رقابتی را برعهده دارد.

خود را شروع کنیم وگرنه شاید تولید این مجموعه
به سال دیگر بیفتد .به گزارش مهر ،محمد مسلمی،
علیفروتن،حمیدگلی(عموهایفیتیلهای)بههمراه
الله صبوری ،سعید امیرسلیمانی و فائقه شاللوند
بازیگران ثابت این مجموعه هستند که در کنار دیگر
بازیگرانمانندمحمدشیری،حسینرفیعی،سیاوش
چراغیپور و  ...ایفای نقش میکنند.

۷

شنبه  ۲۲دی۱۳۹۷

شماره۵۳۶۸

پخش «گیلهوا» در روزهای پایانی سال
کارگردان سریال «گیلهوا» از پخش این سریال در روزهای پایانی سال خبر داد« .اردالن
عاشوری» کارگردان سریال «گیلهوا» درباره درونمایه این سریال و ارتباط آن با زمان پیروزی
انقالب گفت :این سریال مستقیم به زمان پیروزی انقالب نمیپردازد ،اما میتوان گفت
به عبارتی تاریخ انقالب را تصویر میکند .به گزارش فارس ،داستان اصلی قصه «گیلهوا»
عاشقانهای بین دختر ارمنی و پسر شمالی است که ...

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
ترانه علیدوستی lبازیگر

ترانــه علیدوســتی در تاریخ
۲۲دی ســال ۱۳۶۲در تهران
به دنیا آمد .او تاکنون توانسته
است عناوین متعدد سینمایی از جمله جایزه
بهترین بازیگر زن ،پنجاه و پنجمین جشنواره
فیلم لوکارنو سوئیس ،جایزه بهترین بازیگر زن،
جشنواره فیلم آسیایی و عربی اوسیان سینه فن
و سیمرغ بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم
فجر را کســب کند .او در جشنوارههای فیلم
وزول فرانسه  ۲۰۱۴و فیلمهانوی ویتنام ،۲۰۱۲
یکی از اعضای هیئت داوران بود .علیدوستی به
زبان انگلیسی مسلط بوده و مترجم ادبی است.
او جایــزه ادبی پروین اعتصامی را در پنجمین
دوره برگزاری آن در قسمت ادبیات داستانی با
ترجمه رؤیای مادرم ،تألیف آلیس مونرو کسب
کرد .از فیلمها و ســریالهایی که این بازیگر در
آنهــا ایفای نقش کرده میتــوان به من ترانه
پانزدهسال دارم ،درباره الی ،فروشنده ،شهرزاد
و  ...اشاره کرد.
نگار جواهریان lبازیگر

نگار جواهریان در تاریخ ۲۲دی
سال  ۱۳۶۱در تهران به دنیا
آمد .او در بیست و هشتمین
جشــنواره فیلم فجر موفق به دریافت جایزه
سیمرغ بلورین در رشته بهترین بازیگر نقش
اول زن بــرای فیلم طال و مس شــد .وی در
چهاردهمین جشن خانه سینما نیز برای فیلم
طال و مس تندیس بهترین بازیگر زن نقش اول
فارسی فیلم کمپ
را دریافت کرد .وی در دوبله
ِ
ایکس ری ( )۲۰۱۴به جای کریستین استوارت
حرف زدهاســت .از فیلمها و سریالهایی که
این بازیگر در آنها ایفای نقش کرده میتوان به
گرگ بازی ،دوئت ،اعترافات ذهن خطرناک من،
قندون جهیزیه ،ملبورن ،حوض نقاشی ،بیخود
و بی جهــت ،اینجا بدون مــن ،یه حبه قند،
زیر تیغ ،این راهش نیســت ،باران عشق و ...
اشاره کرد.

کوتاه از هنر

«دختر شیطان» نوروز میآید

سازندگان فیلم سینمایی «دختر شیطان» به
تازگی نســخه ای از این فیلم را برای دریافت
پروانه به شورای پروانه نمایش ارسال کرده اند.
در حال حاضر این فیلم مراحل پایانی جلوههای
ویژه را پشــت سر میگذارد و به زودی نسخه
نهایی آن آمــاده نمایش خواهد شــد .قربان
محمدپور کارگردان این فیلم به تازگی نگارش
نسخه دوم «دختر شیطان» را آغاز کرده و قصد
دارد پس از اتمام تولید «عاشــقی درهانوی»،
ســری دوم این فیلم را مقابــل دوربین ببرد.
بــه گزارش سینماســینما ،محمدپور گفت:
«دختر شــیطان» یکی از گزینههای اکران در
نوروز  ۹۸اســت و پس از اتمام مراحل پایانی
جلوههای ویژه ،نســخه نهایی فیلــم تا اوایل
اسفندماه آماده خواهد شد.

«عاشق شدی بیا» منتفی شد

سیروس الوند کارگردان سریال «عاشق شدی
بیا» درباره سرنوشت سریال خود گفت :علیرغم
اینکه متنهای این سریال به طور کامل آماده
شده بود و ما نیز آمادگی برای تولید داشتیم،
ت زیادی از آن گذشــت و دیدیم که
اما مــد 
سازمان صداوسیما تمایلی به تولید این سریال
ندارد .وی ادامه داد :اوایل به ما نگفته بودند که
نمیخواهند این ســریال را وارد مرحله تولید
کننــد و ما طبق صحبتهایی که کرده بودیم
نگارش را پیش بردیم اما با گذشت زمان بسیار
به این نتیجه رسیدیم که تولید «عاشق شدی
بیا» منتفی اســت .به گزارش فارس« ،عاشق
شــدی بیا» درامی عاشقانه با فضای آثار قبلی
الوند اســت و مشکالت و مســائل اجتماعی
را مطــرح میکند .این ســریال اپیزودیک در
۴۰قسمت به نگارش درآمده بود.

«دم» در «نگاه تهران»

نمایشــگاه گروهی عکس «دم» به هنربانی
نازلی عباسی از روز گذشته  ۲۱دی در گالری
نگاه تهران بر پا شــد .در این نمایشگاه نگاه
متنوع عکاســان به موضوع پر تکرار «زن» به
نمایش گذاشته میشود .این نمایشگاه تا دهم
بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

سینمایجهان

عالقه گربه ناشنوا به « ۲۴فریم»

یک منتقد فیلم آمریکایی در توییتر ماجرای
عجیــب و قابل توجه عالقه گربه خود به فیلم
آخر عباس کیارســتمی را منتشر کرده است.
بیلج ابیری که منتقد نشریه ویلج ویس است
و سابقه فیلمسازی هم دارد ،نوشته گربه او که
ناشنوا است ،هیچوقت عالقهای به فیلم نشان
نمــیداد تا اینکه با « ۲۴فریم» کیارســتمی
مواجه شــد .این منتقد در چند توییت همراه
بــا چند عکس ،ماجــرا را اینطور شــرح داده
است« :ویکسن گربه من که ناشنوا است ،واقعا
هیچوقت عالقه چندانی به فیلمها نشان نداده
است .او ظاهرا جذب صفحه نمایش تلویزیون
یــا پنجره نمیشــود .اما اواخر تابســتان که
داشتم مقالهای درباره « ۲۴فریم» کیارستمی
مینوشتم ،باید چند بار فیلم را تماشا میکردم».
او در ادامه نوشــته اســت« :ویکســن کامال
میخکوب شد .آنجا نشست و صفحه تلویزیون را
تماشا کرد ،بعد باال رفت تا به حیوانات و مناظر
فیلم نزدیکتر شود .حتی به چند پرنده (درون
تصویر) چنگ انداخت و حتی پشت تلویزیون
رفت تا ببیند پرندهها آنجا هستند یا نه».
ابیری ادامه این ماجرای عجیب را اینطور روایت
کرده اســت« :حاال برایش به شکل مرتب این
فیلــم را پخش میکنم .هیچوقت به چیزهای
دیگر تلویزیون عالقه نشــان نمیدهد ،اما به
محض این که « ۲۴فریم» شــروع میشود ،او
دوباره مبهوت میشود».
این منتقد در پایان نوشــته است« :با توجه به
عالقه شدید عباس کیارستمی فقید به حیوانات
و طبیعت ،فکر کنم اگر او بود ،کیف میکرد که
کار آخرش فیلم محبوب گربه من بوده».

بین الملل

خبرهیجانانگیزبرای
هواداران «بازی تاج و تخت»

ششــم ژانویه حین پخش هفتاد و ششمین
مراســم گلدن گلوب پیشنمایشی از سریال
«بازی تاج و تخت» منتشــر شــد ،و این امر
فرصتی را برای یکی از مدیران اجرایی شبکه
 HBOفراهم کرد تا بیشاز پیش هیجان در
دل طرفداران این ســریال ایجاد کند .ریچارد
پلپر ،مدیر اجرایی شبکه  ،HBOپس از مراسم
گلدن گلوب در مورد اینکه چرا شش قسمت
نهایی سریال «بازی تاج و تخت» ارزش انتظار
دارد ،صحبــت کرد« .پلپــر» در مصاحبهای
گفت :تهیهکنندگان اجرایی این فصل ،دیوید
بنیاف و دی .بی .وایس هر یک از قســمتها
را مانند یک فیلم سینمایی ساختهاند ،واکنش
مــن هنگامیکه در حال تماشــای هر یک از
قسمتهای فصل هشــت بودم ،بهگونهای بود
که در حال تماشــای یک فیلم هستم .آنها
میدانستند سطح انتظارات باال خواهد بود ،اما از
سطح انتظارات نیز فراتر رفتند .من فصل هشت
را دو بار بدون هیچ جلوه ویژهای تماشــا کردم
و از نتیجه کار متحیر شــدم .همه بینندگان
وارد داستان و دنیایی جادویی خواهند شد .به
گزارش سینما ،طرفداران سریعاً پس از انتشار
این خبر شور و اشتیاق خود را در فضای مجازی
نشان دادند .یکی از طرفداران در پاسخ به این
خبر در توییتر نوشت« :من در مورد فیلمهایی
که قرار است امسال منتشر شود ،بسیار بیشتر
از قبل هیجانزده هستم».

سینما

پایان «متری شش و نیم»

با وجود اینکه تنها کمتــر از یک ماه به آغاز
برگزاری جشنواره فیلم فجر باقی مانده دومین
اثر سینمایی سعید روستایی با عنوان «متری
شش و نیم» به تازگی فیلمبرداری خود را به
پایان رسانده است .فیلم جدید روستایی که
از مهمترین فیلمهای جشنواره امسال است
و با انجام مراحل فنی به زودی آماده نمایش
میشــود تا کارگردان فیلم موفق «ابد و یک
روز» با دومین فیلمش به جشــنواره امسال
بیایــد .به گزارش برنا ،پیمــان معادی ،پری
ناز ایزدیار ،فرهــاد اصالنی و نوید محمدزاده
بازیگران اصلی فیلم هستند.

