دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

بزرگداشت علی اکبر صادقی در جشنواره جهانی فجر

مراس��م بزرگداش��ت علی اکبر صادقی هنرمند نقاش ،گرافیست،
انیماتور و فیلمساز ایرانی در سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم
فجر برگزار میشود .بزرگداشت علی اکبر صادقی روز دوشنبه دوم
اردیبهش��تماه س��اعت  ۱۷:۳۰و با حضور این هنرمند ،مسئوالن
جش��نواره جهانی فیلم فجر ،جمعی از سینماگران ،گرافیستها و
انیماتورهای س��ینمای ایران در پردیس س��ینمایی چارسو محل
برپایی جشنواره برگزار خواهد شد .در این مراسم بزرگداشت که با
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود از

عل��ی اکبر صادقی برای بیش از  ۶دهه فعالیت هنری
و تأثیرگذاری بر س��ینمای انیمیشن تجلیل میشود.
پس از مراسم بزرگداشت  ۶فیلم انیمیشن کوتاه «من
آنم که …»« ،گلباران»« ،رخ»« ،هفت شهر»« ،ملک
خورش��ید» و «زال و س��یمرغ» در بخش «فیلمهای
یوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با
کالسیک مرمت شده» س 
حضور این هنرمند به نمایش درمیآید .علی اکبر صادقی در سال
 ۱۳۴۸از دانش��کده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغالتحصیل

فرهنگی
ش��د و در سال  ۱۳۴۹از س��وی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اولین هنرمندانی
که واحد فیلم و انیمیش��ن را راهاندازی کردند در این
بخش مشغول به کار ش��د .او از اعضای هیئت داوران
بیش از  ۱۰دوره از دوساالنه بینالمللی پویانمایی تهران
بوده و جوایز متعددی را برای انیمیشنها و طراحیهایش دریافت
کرده است .به گزارش مهر ،علیاکبر صادقی در سال  ۱۳۸۸از طرف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان چهره ماندگار معرفی شد.

ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به ماجرای «رحمان »۱۴۰۰

پیگیریمیکنیم

اح��د آزادیخواه :این اقدامیکه س��ازمان
سینمایی انجام داد (توقیف فیلم) اشتباهشان
را پاک نمیکند و حتما باید به این جریان
ورود کنیم و خواهیم کرد .حتی به شخصه
و جدا از کمیس��یون فرهنگی مجلس ورود
خواهم کرد
تاس��ف میخورم برای صنعت��ی که در حال
پرب��ار ش��دن و رو به پیش��رفت اس��ت ،اما
براس��اس سوءمدیریتهای این چنینی باید
شاهد بروز اتفاقاتهای ناگوار در آن باشیم

فیلم «رحمان  »۱۴۰۰با گذشت بیش از یک ماه
از اکران و ف��روش نزدیک به  ۲۱میلیارد ،توقیف
ی که با استفاده از شوخیهای نامناسب
شد؛ فیلم 
ب��ه یک کمدی مبتذل در س��ینمای ایران تبدیل
شده است .ماجرای توقیف این فیلم از همان ابتدا
ب��ا واکنشهای متعددی روبرو ش��د ،از کارگردان
و تهیهکننده گرفته تا س��خنگوی شورای صنفی
نمایش .حال پس از گذش��ت یکی دو روز ماجرای
توقیف این فیلم به مجلس هم رس��ید و برخی از
اعضای کمیس��یون فرهنگی مجل��س نیز در این
خصوص اظهار نظر کردند.
>توقیفاشتباهسازمانسینماییراپاکنمیکند

احد آزادیخواه س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی
مجل��س ش��ورای اس�لامیدرباره موض��وع فیلم
«رحم��ان  »۱۴۰۰گف��ت :ای��ن توجیه س��ازمان
س��ینمایی غلط اس��ت و نوش��دارو پس از مرگ
س��هراب اس��ت و جای تعجب و س��وال دارد .وی
افزود :از نظر ما اکران و ش��ورای صنفی نمایش در
اختیار سازمان سینمایی است ،اینکه فیلمیروی
پرده برود و ایام متمادی اکران شود و بیننده زیاد
داشته باشد ،اما پس از یکماه آن را توقیف کنند،
باعث تاسف است .آزادیخواه ادامه داد :این اقدامی
که س��ازمان س��ینمایی انجام داد (توقیف فیلم)
اشتباهش��ان را پاک نمیکند و حتما باید به این
جریان ورود کنیم و خواهیم کرد .حتی به شخصه
و جدا از کمیسیون فرهنگی مجلس ورود خواهم
کرد .سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمیاظهار داشت :تاسف میخورم برای صنعتی
که در حال پربار ش��دن و رو به پیشرفت است ،اما
براساس سوءمدیریتهای این چنینی باید شاهد
بروز اتفاقاتهای ناگوار در آن باشیم.
> باید پاسخگو باشند

س��یدصادق طباطبایینژاد با اش��اره توقف اکران
فیلم س��ینمایی «رحمان  »1400آن هم پس از
گذشت یکماه از اکران این فیلم سینمایی ،عنوان
کرد :در حال حاضر این س��وال مطرح اس��ت که
چطور س��ازمان س��ینمایی پس از یکماه متوجه
شده که نس��خه نمایشداده شده با نسخهای که
دارای مجوز اس��ت ،مغایرت دارد و امروز نسبت به
آن واکنش نشان داده است .نماینده مردم اردستان

سیدصادق طباطبایی نژاد :توقف در اکران
و اک��ران مجدد یک فیلم قطع ًا موجب باال
رفتن حساسیتها نسبت به فیلم مذکور و
حتی افزایش فروش آن میش��ود درحالی
ک��ه برخوردها در این ح��وزه باید قاطع و
بازدارنده باش��د نه اینکه رفتار ناظر خود
دارای ابهامات و سواالتی باشد
نص��راهلل پژمانف��ر :دیگر نبای��د این فیلم
اجازه اکران به دس��ت آورد .اطالعاتی به
دست ما رس��یده که عدهای در تالشند تا
ام��کان اکران دوب��اره آن را فراهم آورند.
میخواهند بگویند که اصالحات الزم انجام
ش��ده و بعد از اصالح��ات اجازه دهید که
دوباره اکران شود که این قابل قبول نیست
و به غیر از جلوگیری اکران باید عوامل آن
جریمه هم بشوند
در مجلس شورای اسالمیبا بیان اینکه قطعاً توقف
اکران هر فیلمیهزینههایی برای س��ینمای ایران
به دنبال دارد ،افزود :معاونت نظارت و ارزش��یابی
س��ازمان س��ینمایی باید درب��اره اتف��اق رخ داده
پاسخگو باشد.
وی با یادآوری اینکه توضیحی درباره اینکه توقیف
اکران فیلم س��ینمایی «رحم��ان  »1400دائم یا
موقتی است ،ارائه نش��ده است؛ گفت :کمیسیون

فرهنگ��ی و کمیته فرهنگ ،هنر و رس��انه به این
موضوع ورود خواهد کرد و ابعاد آن را مورد بررسی
قرار خواهد داد.
طباطبایینژاد با بیان اینکه توقف اکران یک فیلم
خسارتی به سالنهای سینما نیز وارد خواهد کرد،
گفت :توق��ف در اکران و اک��ران مجدد یک فیلم
قطعاً موجب باال رفتن حساسیتها نسبت به فیلم
مذکور و حتی افزایش فروش آن میشود ،درحالی
که برخوردها در ای��ن حوزه باید قاطع و بازدارنده
باش��د نه اینکه رفتار ناظر خ��ود دارای ابهامات و
سواالتی باشد.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس
اضاف��ه کرد :متأس��فانه اخبار و پیامدهای س��یل
موجب شده که نمایندگان مجلس تمرکز و وقت
اصلی خود را به این موضوع معطوف کنند ولی این
موضوع قطعاً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
> حتما باید با واحد ناظر و متخلفان برخورد شود

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ،نص��راهلل پژمانفر
دیگر عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای
اسالمیدرباره این موضوع در صفحه شخصی خود
نوشت:
وزارت ارشاد متولی نظارت بر آن چیزی است که
خود مصوب کرده است .طبق روال گذشته وزارت
ارش��اد یکسری اصالحات برای اکران این فیلم در

فریده سپاه منصور:

شهرام ناظری:

با  ۸۷متر به تلویزیون باز خواهم گشت

استقبالنیشابوریهاشگفتانگیزبود

فریده س��پاه منصور بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون درخصوص،
فعالیت خود در عرصه بازیگری در س��ال جدید گفت :خوشبختانه
س��ال جدید را بس��یار خوب با پخش س��ریال "نون خ" پشت سر
گذاشتم .تا آنجا که در میان مردم بودم آنها به شدت از این سریال
راضی بودند .س��اختن س��ریال ب��ا فضای محلی اتفاق ت��ازهای در
تلویزیون بود که امیدوارم ادامه پیدا کند .وی در همین راستا ادامه
داد :در حال حاضر همچنان مش��غول بازی در سریال " ۸۷متر" به
کارگردانی "کیانوش عیاری" هستم .نقش کوچکی در این سریال
دارم و به امید خدا بهزودی با این اثر دوباره به تلویزیون باز خواهم
گشت .گمان میکنم این سریال هم مورد استقبال مردم واقع شود.
وی اضافه کرد :من گالیهای دارم که نمیدانم مخاطب آن کیست.
نمیدان��م چرا هر خبرنگار ی��ا کارگردانی با من تماس میگیرد در
ابتدا میپرسد که وضعیت جسمانیام خوب است .برخی میگویند
از بس��تر بیماری رها شده ام یا نه .من مریض نیستم که هر لحظه
از من میپرس��ند حالت بهتر شده یا است یا نه .به گزارش میزان،
بازیگ��ر فیلم "مهمان مامان" در همین راس��تا ادام��ه داد :همین
ش��ایعاتی که برای من درس��ت کرده اند باعث ش��ده کارگردانان
خیال کنند فریدهس��پاهمنصور مریض است و با من تماس نگیرند.
در صورتی که به هیچ وجه این طور نیست و من صحیح و سالم به
کارم ادامه میدهم.

ش��هرام ناظری گفت :گاه��ی خود هنرمند نیز از مواجه ش��دن با
جمعیت انبوهی که رو به روی او ایستادهاند ،خجالت میکشد؛ همه
این اشتیاق مردم برای هنر را ببینند و پند بگیرند .به مناسبت روز
ملی عطار ش��هرام ناظری در سالن توانیر نیشابور به اجرای برنامه
پرداخت؛ او پیش از اجرای خود عنوان کرد :شهرستان نیشابور یکی
از مراکز تمدن بشر بوده و باعث افتخار من است که در شهرستان
نیش��ابور هستم .وی ادامه داد :نیش��ابور بزرگان زیادی را در دامان
خود پرورانده و خطه شفیعیکدکنی و پرویز مشکاتیان است؛ گاهی
اوقات خود هنرمند نیز از مواجه شدن با جمعیت انبوهی که رو به
روی او ایس��تادهاند ،خجالت میکشد؛ همه این اشتیاق مردم برای
هنر را ببینند و پند بگیرند .ناظری بیان کرد :من از استقبال پرشور
مردم هنردوست نیشابور ش��گفتزده شدم ،در مکانهای مختلف
دنیا و در س��النهای پنج تا هفت هزار نفره نیز کنسرت داشتم اما
اشتیاق مردم به هنر آن هم با این همه سختی و مشکل ،بسیار برایم
ارزش��مندتر است .به گزارش ایسنا ،وی گفت :خود ما نیز میدانیم
که جو در اس��تان خراسان ،بهخصوص قب ً
ال موافق هنر و موسیقی
نبوده ،اگرچه خوش��بختانه به تازگی آرامتر شده و من از مسئوالن
نیشابور و تمام کسانی که حسن نیت به خرج دادهاند ،سپاسگزاری
میکنم که این افتخار را به من دادهاند که در ش��هر عطار و خیام
برنامه اجرا کنم.

نظر گرفته است .جدای از آن حوزه هنری هم برای
اکران فیلم اصالحاتی در نظر گرفته و بعد از انجام
این اصالحات قرار بوده است که فیلم اکران شود.
در نهایت ب��ا مجموع این اصالح��ات فیلم اکران
ش��ده و روی پرده س��ینما رفته است .این بخشی
از وظایف ارش��اد ب��وده که باید اعمال میش��ده
و اینک��ه آیا ممیزیها درس��ت و بج��ا بوده بحث
دیگری اس��ت اما اشکال اصلی این است که فیلم
بیش از یکماه اکران ش��ده و فروش باالیی کسب
کرده ،اما آنچه اکران شده نسخه اصالح شده فیلم
بوده است.
ای��ن فیلم که پر از موارد نامناس��ب و غیراخالقی
ب��وده و در نهای��ت ب��دون ممی��زی ه��م اکران
ش��ده و ح��اال باید منتظ��ر عکسالعم��ل وزارت
ارش��اد نس��بت ب��ه ای��ن موض��وع باش��یم .اگر
کس��انی مطلع بودند و کوتاه��ی کردند و تخلفی
ص��ورت گرفته حتما باید ب��ا واحد ناظر عملیاتی
برخورد شود.
خود آق��ای وزیر به ما توضی��ح دادند که در همه
اکرانه��ا بازرس��انی وجود دارد و س��الها نظارت
میشوند .ما باید ببینیم مسئول این نظارت به چه
دلیلی کوتاهی کرده اس��ت و برخورد وزارت ارشاد
با شخص یا مجموعه خاطی به چه صورت است.
انتظار کمیس��یون فرهنگی مجلس هم برخورد با
خاطیان اس��ت .برخورد دوم هم نسبت به کسانی
اس��ت که این کار را انجام داده اند .دیگر نباید این
فیلم اجازه اکران به دست آورد .اطالعاتی به دست
ما رس��یده که عدهای در تالش��ند تا امکان اکران
دوباره آن را فراه��م آورند .میخواهند بگویند که
اصالحات الزم انجام شده و بعد از اصالحات اجازه
دهید که دوباره اکران ش��ود ک��ه این قابل قبول
نیست و به غیر از جلوگیری اکران باید عوامل آن
جریمه هم بشوند.
زمان��ی بح��ث روی ممیزیهای وزارت ارش��اد و
ک��م و کیف این ممیزیها ب��ود ولی االن موضوع
متفاوت است و آن چیزی که اتفاق افتاده دور زدن
خود وزارت ارشاد است که حتما واکنش ارشاد را
میطلبد.

آزیتا موگویی:

سینما با کارگردانان زن مهربان است

آزیتا موگویی کارگردان فیلم س��ینمایی "ایده اصلی" نس��بت به
اظهار نظر خود درباره توان خود برای ساخت فیلم سینمایی گفت:
حرف زدن در برخی حوزههای س��ینمایی س��خت است و تنها به
تواناییهای کارگردانی بر نمیگردد بلکه باید در بخشهای دیگری
توانمند بود که من احس��اس میکنم این توان را ندارم .وی درباره
احتمال گیش��همحور بودن فیلم ایده اصلی تاکید کرد :گیشه برای
من برای س��اخت ایده اصلی بسیار مهم است و چیدمان بازیگران
هم به نحوی است که هر کدام در جایگاه خود گیشه خود را دارند.
البته این را هم بگویم که احس��اس نمیکنم برای به دست آوردن
گیش��ه فیلم را قربانی کرده باش��م .وی درباره کمکار شدن برخی
کارگردان زن در سینما تصریح کرد :من به مابقی سینماگران زن
سینمای ایران کار ندارم اما از جانب خودم میگویم که ایده اصلی
را کامال با استقالل کامل و مستقل ساختهام .واقعاً فیلمسازی کار
س��ختی است و این نیست که بگویم فیلمسازی برای زنان سخت
اس��ت .به گزارش میزان ،این کارگردان سینمای ایران که ساخت
فیلم تراژدی را در کارنامه خود دارد خاطرنشان کرد :اصوالً سینمای
ایران با خانمها مهربان است اما ک ً
ال فیلمسازی کار سختی است و
ش��اید همین عاملی شده که ساخت فیلم برای کارگردان چه مرد
و چه زن کمینس��بت به گذش��ته سختتر شده و آنها کمرنگتر
شدهاند.
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«نشر اکاذیب »...در «شهرزاد»

نمایش «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به کارگردانی سهراب حسینی از اول
اردیبهشتماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت .به گزارش ایلنا ،این نمایش
مضمونی اجتماعی دارد و بعد از اجراهای متعدد در ش�هرهای مختلف کش�ور آمریکا برای
نخس�تین بار با حضور بهنام تش�کر در ایران روی صحنه میرود .برنامههای آینده پردیس
تئاتر شهرزاد طی روزهای آینده از طریق روابط عمومیاین مجموعه اعالم خواهد شد.

کوتاه از هنر

حضوربزرگاندربزرگداشت
محمدمطیع

عصر روزش��نبه  31فروردین ماه سال جاری
مصادف با شب نیمه شعبان بزرگداشت بازیگر
فقید تئاتر و سینما «محمدمطیع» با حضور
هنرمندان برجس��ته این عرصه برگزار خواهد
ش��د .به گ��زارش روابط عمومیخان��ه تئاتر،
جلسه ش��ورای هماهنگی بزرگداشت محمد
مطیع با حضور ایرج راد ،ش��هرام گیلآبادی،
علی دهکردی ،محمدرضا ورزی و آرش دادگر
برگزار شد .طبق تصمیمات شورای هماهنگی،
این بزرگداش��ت با حضور س��خنرانانی چون
ایرج راد ،علی نصیریان ،محمدعلی کش��اورز،
علیاکبر عالم��ی ،پرویز پورحس��ینی ،واروژ
کریم مس��یحی ،س��یاوش طهمورث ،سعید
نیکپور ،س��عید امیرسلیمانی ،علی دهکردی،
محمدرض��ا ورزی و ...همراه خواهد بود .این
مراسم به همت خانهتئاتر ،خانه سینما ،اداره
کل هنرهای نمایشی و تماشاخانه سنگلج در
تماشاخانه سنگلج به کارگردانی آرش دادگر
برگزار خواهد شد .مدیریت تماشاخانه سنگلج
پریسا مقتدی و اجرای مراسم به عهده مسعود
فروتن است .نمایشگاه عکس محمد مطیع نیز
از برنامههای جنبی این نکوداشت است.

«سفر» در خانه هنرمندان

«سفر» عنوان نخستین نمایشگاه آثار «علی
فرحزاد» در ایران اس��ت که تا اول اردیبهشت
در گال��ری پاییز خانه هنرمن��دان ایران دایر
اس��ت .به گ��زارش ایلنا ،درونمای��ه آثار این
هنرمن��د س��فر و مرزهایی اس��ت ک��ه میان
انس��انها ایجاد شده است که حتی نامه و هر
گونه ارتباطی نمیتواند این خال را پر کند .او
در آثارش به سفر از زاویای مختلفی پرداخته
است .سفری که با تماشای آثار او آغاز میشود
و مخاطب را به جهانی درونی دعوت میکند
تا شاهد روند تکامل انسان ،حیوان و گیاهان
باش��د .به گ��زارش ایلنا ،تع��دادی از آثار این
هنرمند  ۲۴اردیبهش��تماه در حراج ساتبیز
ایتالی��ا چک��ش خواهد خ��ورد و مجموعهای
از آث��ارش نی��ز هفتم خردادماه به مناس��بت
پانصدمین سالگرد لئوناردوداوینچی در میالن
به نمایش در خواهد آمد.

وحشت در «نوفل لوشاتو»

نمایش «دد» که از  18فروردین با نویسندگی
و کارگردان��ی حمید خرم و تهیهکنندگی رضا
دادویی در تماش��اخانه نوفل لوشاتو به صحنه
رفته ،تالش کرده است تا تجربه تازهای در یکی از
ژانرهای کمتر تجربه شده در سینما و تئاتر ایران
یعنی ژانر وحش��ت را ارائه دهد .نمایش «دد»
پیش از این موفق ش��ده بود سه جایزه بهترین
کارگردانی و بازیگری زن و مرد را از جش��نواره
تئاتر دانشگاه آزاد از آن خود کند .به گزارش مهر،
نمایش « َدد» فروردین و اردیبهشتماه ،هر شب
به جز شنبهها از ساعت  19:45در عمارت نوفل
لوشاتو روی صحنه میرود.

یادداشت

تختی
برای اسطوره
زهره نبی زاده
کارشناس ارشد سینما

نام بهرام توکلی بر فیلم مستندگونه "غالمرضا
تختی" کافی است تا اطمینان خاطری برای
مخاط��ب فراهم آورد .امید آنکه چنین بماند.
فیل��م "غالمرض��ا تختی" به ش��یوه س��یاه و
سفید به نمایش درآمد تا حالت مستندگونه
آن بیش��تر جل��وه نمای��د ام��ا همانگونه که
راوی فیلم  -گزارش��گر ورزشی خیالی– ابراز
میکند تخیل چسبی اس��ت که پارههایی از
اخب��ار ،روایتها و گفتههای پراکنده و گزیده
ش��ده را بهم میچس��باند تا نمایی مشابه به
اس��طوره واقعی معاصر را ش��کل دهد .فیلم
شامل روایتهایی از دوران کودکی و نوجوانی
غالمرضا تخت��ی و س��پس ورود او به عرصه
ورزش کش��تی و اوج گرفت��ن وی تا باالترین
س��کوهای آن اس��ت .فیلمس��از در کنار این
همه افتخارات جهانی تختی چگونگی راه باز
کردن او به قلوب مردمان را با دس��تگیری و
همدردی با آنان در س��ختیها ومصیبتهای
زندگی ،با تمام وجودش را به تصویر میکشد.
اهمی��ت فیل��م در آنچه که ب��ه آن پرداخته
نیس��ت ،بلک��ه در آنچ��ه ب��ه آن نپرداخته و
ب��ه کناری گذاش��ته اس��ت ،میباش��د و آن
قس��متهای مبهم و مش��کوک و شایعههای
مورد پس��ند رس��انههای زرد میباشد و این
نزدیکتر به اخالق شریف است .یک اسطوره
واقعی زمینی نمیتواند بیاشتباه و نقص باشد
ام��ا آنچه او را در قل��ب مردمان و تاریخ جای
میده��د نیکیها و بزرگواریها ،گذش��تها،
صداقتهای قابل لمس ،مشاهده و ثبت است
و فیلم چه موفق یا نه ،س��عی در نشان دادن
این خصلتهای جهان پهل��وان را دارد و اوج
آن ی��اداوری تقدیرنامه مرحوم محمد مصدق
اسطوره دیگر تاریخ معاصر از تختی است.
به نظر میرس��د بین حج��ب و حیا ،آرامش
قلبی و خضوع خشوع تختی در مقابل خانواده
و م��ردم ،با جنگندگی ،ش��ور و تحرک او در
میادین ورزش��ی و زندگی ،فیلمس��از اولی را
برگزیده و همت خود را صرف آن نموده است
در حال��ی که ترکیب و نمایش این خصلتها
تضاد و تناقضی با یکدیگر ندارند و میتوانست
از دو پارگی شخصیت فیلم جلوگیری نماید.
خودکش��ی واژه مرسوم و متداولی است برای
حذف کمحاشیه مخالفان و مزاحمان اگر چه
باورپذیر نباشد اما میتواندهالهای از ابهام بر
آن واقعه بکش��د و ای کاش فیلمساز محترم
همانگونه که به مس��ائل شخصی و خصوصی
این اس��طوره در "غالمرض��ا تختی"نپرداخته
است از کنار چگونگی وفات وی نیز میگذشت
و اگ��ر نه دس��تکم تمامیاحتم��االت را به
نمایش میگذاشت تا از این بابت خدشهای به
این شخصیت بزرگ و محبوب وارد نمیشد.
روش��ن اس��ت که ب��رای طراحی ،بازس��ازی
شخصیت تختی و مکانهای رویدادها وقت و
انرژی زیادی صرف شده تا "غالمرضا تختی"
از مستند س��ینمایی فاصله گرفته و به فیلم
سینمایی نزدیک شود و شاید به همین دلیل
اس��ت که حتی یک پالن از سیمای واقعی و
دوستداشتنی تختی در فیلمیبه نام خودش
وجود ندارد.

تلویزیون

پایان «گاندو» در چین

تصویرب��رداری س��ریال «گاندو» ک��ه خردادماه
س��ال گذش��ته در تهران آغاز ش��ده ب��ود با
ضبط س��کانسهای پایانی در کش��ور چین،
به پایان رس��ید و ج��واد افش��ار (کارگردان)
در نقش مرتضی و مجتبی امینی (تهیهکننده)
در نق��ش بهم��ن ب��ه هم��راه چن��د بازیگر
چین��ی مقابل دوربی��ن رفتند .داس��تان این
مجموع��ه تلویزیونی که پانزدهمین س��ریال
ج��واد افش��ار ب��رای تلویزیون ب��وده ،به قلم
آرش ق��ادری ب��ه ن��گارش درآم��ده اس��ت.
ب��ه گزارش ایلنا« ،گان��دو» به تهیهکنندگی
مجتبی امینی در  ۳۰قسمت  ۴۵دقیقهای تولید
شده است.

