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

هیچ وقت از بازیگری خودم راضی نیستم

حمیدرضا پگاه بازیگر س��ینما و تلویزی��ون در خصوص آخرین
فعالیته��ای خود در عرصه بازیگری گف��ت :در حال حاضر در
پروژه مش��غول نیس��تم ،به این دلیل که پیشنهاد خوبی نیست
ک��ه بخواهم ب��ازی در اثری را قبول کنم .وی در همین راس��تا
ادام��ه داد :این روزها پیش��نهادات زیادی دارم اما همیش��ه در
انتخاب نقش وس��واس داشته و دوست ندارم در هر کاری بازی
کنم ،برای من بازیگری نوعی از چالش است که تا وقتی در آن
قرار نگیرم قبول نمیکنم .بازیگر س��ریال "عاشقانه" در رابطه با

آخرین پیشنهادی که داشته اضافه کرد :آخرین بار
برای بازی در سریال "رقص روی شیشه" پیشنهاد
ب��ازی در یکی از نقشها را داش��تم ک��ه زیاد با آن
ارتب��اط برقرار نکرده و به همین دلیل بازی در این
پروژه را رد کردم .وی دلیل نگاه سخت گیرانه خود
برای انتخاب نق��ش را اینگونه توصیف کرد :نگاهی کلی در من
وجود دارد و آن اینکه هیچ وقت صد در صد از نقش��ی که بازی
میکنم و ک ً
ال از خودم راضی نیستم و آن به این دلیل است که

ادعای مایکل داگالس علیه اسپیلبرگ

نخل طال حق من بود!

مای��کل داگالس بازیگ��ر سرش��ناس ادعا کرد
اس��پیلبرگ برای مخالفت با محصوالت اچبیاو
نگذاش��ت تا نخل طالی کن به وی اهدا ش��ود.
مایکل داگالس در گفتگویی از احساسش پرده
برداشت و ادعا کرد در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳
که وی با فیلم «پش��ت چلچراغ» حضور داشت
و اس��پیلبرگ رئیس هیئ��ت داوران بود ،وی از
جایگاهش استفاده کرد تا مانع اهدای جایزه به
این بازیگر شود .داگالس گفت :اسپیلبرگ رئیس
هیئت داوران جشنواره فیلم کن آن سال بود و
من هم در کن حضور داش��تم .شایعات حکایت
از این داش��ت که من بازیگر مرد منتخب برای
دریاف��ت جایزه کن هس��تم ،اما این طور نش��د
چ��ون فیلم متعلق به اچب��یاو بود – یعنی یک
فیلم تلویزیونی هر چند در سینما هم به نمایش
درآمد .اس��پیلبرگ همواره ابراز تردید کرده که
فیلمهایی که برای اس��تریمینگ ی��ا تلویزیون
س��اخته میش��وند بتوانند از جایگاه فیلمهایی
که برای س��ینما ساخته میش��وند برخوردار و
شایس��ته دریافت نامزدی اسکار باشند« .پشت
چلچراغ» برای اچبیاو س��اخته شده بود و برای
نخستین بار در جشنواره فیلم کن  ۲۰۱۳دیده
و چند هفته بعد راهی س��ینماها شد .در نهایت
این بروس درن بود که جایزه بهترین بازیگر مرد
کن آن س��ال را برای «نبراسکا» دریافت کرد و

فرهنگی
به ش��دت در عرصه بازیگری سخت گیر و ایده آل گرا
هس��تم .به گزارش میزان ،این بازیگ��ر فیلم درباره
تاثیر س��ن در بازیگری اضافه کرد :من زیاد قائل به
سن نیستم اما اگر فرض بر این باشد که برای سنین
بعد از پنجاه سال سینمای ایران نقش خاصی نوشته
نمیش��ود ،در س��نین قبل از آن هم باید نقشی باشد که ارزش
بازی داشته و مرا وسوسه کند ،هیچ وقت قائل به این نیستم که
با بازی در هر نقشی پرکار باشم.

ایرج راد:

داگالس بع��دا ً جایزه امی و گلدن گلوب را برای
اجرای نق��ش لیبراچی در فیل��م زندگینامهای
که اس��تیون سودربرگ ساخته بود ،کسب کرد.
داگالس گفت :به نظرم باید از این ایده دس��ت
بردارن��د؛ مخصوصاً وقتی فیلم یکی دو هفته در
سینماها هم به نمایش درمیآید شایسته است
که با آن مثل یک فیلم س��ینمایی رفتار ش��ود.
این بازیگر افزود تقریباً همه اس��تودیوها «پشت
چلچ��راغ» را رد کرده بودند و ای��ن اچبیاو بود
که آن را س��اخت و توزیع کرد .اسپیلبرگ از هر
نوع اظهار نظری در این باره خودداری کرد .این
س��خنان را مایکل داگالس در گفتگو با بنسیو
دل تورو در برنام��ه «بازیگران درباره بازیگران»
مط��رح کرده که در دو نوبت در تاریخ  ۱۸و ۲۰
ژوئن در  PBSپخش میشود .در کارنامه هنری
مایکل داگالس  ۷۴ساله ،دو جایزه اسکار و یک
جایزه امی دیده میش��ود .داگالس پسر ،اولین
جایزه اس��کار را سال  ۱۹۷۵برای تهیهکنندگی
فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» دریافت کرد
و جایزه اسکار دوم را در سال  ۱۹۷۸برای بازی
در فیلم س��ینمایی وال استریت کسب کرد .به
گزارش مهر به نقل از ورایتی« ،پشت چلچراغ»
که درباره  ۱۰سال آخر زندگی لیبراچی پیانیست
مشهور آمریکایی است ،تحسین منتقدان را برای
بازی مایکل داگالس و مت دیمون جلب کرد.

نبایدجلوتئاترشهردستفروشیکنند

اتفاق��ی ک��ه ش��امگاه یکش��نب ه در حاش��یه
تئاتر شهر رخ داد ،اولین اتفاق از این دست نبود.
سالهاست محدوده پارک دانشجو و تئاتر شهر
باع��ث انتقاد اهالی تئاتر و هنرمندان این عرصه
شده است .روز گذشته هم اعضای هیئتمدیره
خانه تئاتر با انتشار نامه سرگشادهای خطاب به
پیروز حناچی ش��هردار تهران خواهان اقدام این
نهاد برای بهینهس��ازی فضای اطراف تئاتر شهر
ش��دند .فضایی که ایرج راد دربارهاش میگوید:
سالهاست اهالی تئاتر این دغدغه را دارند و ما
فضای اطراف تئاتر شهر را با این تعداد معتادی
ک��ه آن اطراف حضور دارند اصال مناس��ب یک
فضای فرهنگی نمیبینیم .ایرج راد درباره اهمیت
تئاتر شهر به عنوان یک مکان فرهنگی میگوید:
تئاتر شهر را شاید بتوان تنها تئاتر نامآور شهر تهران
دانست .حتما باید اطراف آن به صورتی باشد که
ایمنی و امنیت برای افراد فرهنگی ،دانشجویان
هنر و هنرمندانی که هر روز به آنجا رفت و آمد
دارند مناس��ب باش��د .عالوه بر تعداد زیاد افراد
معتاد در این محدوده ،یکی دیگر از مش��کالتی
که اطراف تئاتر ش��هر وجود دارد و سالهاست
اهالی این ح��وزه به آن اعتراض دارند ،بس��اط
دستفروشانی است که هم شکل نامناسبی برای
ای��ن محدوده به وجود میآورند و هم ش��لوغی
متعاقب حضور این افراد ناامنی را در اطراف این

مکان فرهنگی کشور بیش��تر میکند .ایرج راد
درباره این موضوع گفت :همانطور که در خیلی
از مکانها از نظر جایگاهی که دارند اجازه ورود
افرادی از این دس��ت داده نمیشود ،تئاتر شهر
هم بای��د به همین صورت باش��د .آیا مثال جلو
وزارتخانه مگر اجازه دستفروش��ی میدهند؟ یا
مگر کس��ی در پیادهروی جلوی دانشگاه تهران
بس��اط خرید و فروش راه میاندازد؟ حتی برای
فروش کتاب هم در س��وی دیگر خیابان بساط
میکنند نه درس��ت جلو در دانشگاه .وی ادامه
داد :تمام اینها در کنار هم باعث شده هنرمندان
امنیتی که میخواهند را نداش��ته باشند .ما در
حقیقت خواهان فضای امنی هستیم که اهالی
هن��ر بتوانن��د ب��ا احس��اس آرام��ش و امنیت
رفت و آمد کنند .ایرج راد گفت :منظورم از امنیت
حفظ حرم��ت چنین مکانهایی اس��ت .وقتی
افراد ناباب که حتی اس��لحه میکشند ،حرمت
تئاتر شهر از بین میرود .به گرازش خبرآنالین،
در روزهای گذشته یکی از راهکارهایی که درباره
اتفاق تیراندازی در محوطه تئاتر شهر داده شد،
این بود که اطراف بنای تئاتر ش��هر برای امنیت
بیش��تر هنرمندان و کسانی که آنجا رفت و آمد
دارند حفاظ کش��یده ش��ود .نظ��ری که به نظر
میرسد ممکن است حتی معماری این بنا را هم
تحتالشعاع قرار بدهد.
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«قله» منتشر شد

امیرعباس گالب (خواننده پاپ) به تازگی نخس�تین آلبوم رس�می خود ب�ه نام «قله» را
منتشر کرده است .این آلبوم شامل  14قطعه است که برخی از آنها جدید هستند و برخی
دیگر جزو آثار قبلی او هستند .قطعه «دعوا» را نیز علی بحرینی سروده و آهنگسازی آن
برعهده گالب بوده اس�ت .به گزارش ایلنا ،نس�خه فیزیکی «قله» نیز در روز چهارشنبه
تودوم خردادماه عرضه خواهد شد.
بیس 
رویدادهایهنری

بهاره رهنما سریال می سازد

بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون به زودی
ساخت اولین سریال نمایش خانگی خود را با
نام «دورهمی دختران صفویه» به سرپرس��تی
نویس��ندگان اصغر عبداللهی��ان آغاز می کند.
رهنم��ا پیش از س��اخت این س��ریال ،مدتی
پیش ساخت اولین مستند خود به نام «صدام کن:
مام��ان» را آغاز کرده بود که این روزها آخرین
مراحل تولید را س��پری می کند و «دورهمی
دخت��ران صفویه» دومین تجرب��ه او در حوزه
کارگردانی تصویر اس��ت .این هنرمند س��ینما
و تلویزیون که طراح ش��خصیت ها و داستان
اصلی این سریال است ،کارگردانی این اثر را که
حول محور  ۷شخصیت زن که پس از گذشت
سال های دبیرستان مجدد دور هم جمع شده
تا تئاتری را بازسازی کنند ،برعهده دارد .طرح
فیلمنامه این سریال به نویسندگی بهاره رهنما
در خانه سینما ثبت شده و اکنون مراحل پیش
تولید خود را سپری می کند .به گزارش صبا،
ع�لاوه ب��ر تی��م کارگردانی حرف��ه ای که در
ای��ن کار حضور دارند ،کارگ��ردان دیگری هم
در کن��ار به��اره رهنم��ا در پ��روژه «دورهمی
دختران صفویه» حضور خواهد داشت.

کوتاه از هنر

دو میلیون بار دانلود غیرقانونی
«یک کیلو و بیست و یک گرم»

رحی��م طوف��ان (کارگردان فیلم ی��ک کیلو و
بیس��ت و یک گرم) با اش��اره به روند ارائه این
فیلم در شبکه نمایش خانگی گفت :متاسفانه
به این فیلم در جش��نواره فیلم فجر و در زمان
اکران نامهربانی شد و بعد از آنکه در جشنواره
فیلم فج��ر اجازه نمایش به آن داده نش��د در
زمان اکران نی��ز فرصت عرضه به وجود نیامد
و گروهی نگذاشتند تا این فیلم مخاطب خود
را پی��دا کن��د .وی ادامه داد :بع��د از اکران ما
تصمیم به عرضه این فیلم در ش��بکه نمایش
خانگی گرفتیم و خوش��بختانه بر اساس آنچه
که موسسه رسانههای تصویری سوره به عنوان
پخشکننده فیلم اعالم کرده؛ استقبال بسیار
خ��وب بوده و در یک هفته ابتدایی نمایش در
شبکه نمایش خانگی و س��امانههای ویاودی
در میان فیلمهای س��ینمایی عرضه شده ،در
صدر جدول فیلمه��ای اجتماعی و همچنین
پرفروشتری��ن فیلمه��ا ق��رار گرفته اس��ت.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،طوف��ان افزود :متاس��فانه
همزمان با عرضه نسخه قانونی دانلود غیرقانونی
این فیلم نیز در سایتها ادامه دارد و بر اساس
برررس��یهای ما از آماره��ای مختلف تاکنون
بی��ش از  2میلیی��ون بار این فیل��م بهصورت
غیرقانون��ی دانلود ش��ده اس��ت و همچنین
چندین بار از ش��بکههای مختل��ف ماهوارهای
پخش شده است .امیدوارم مسئوالن برای این
مسئله چارهای بیندیشند.

«چند » ...در مهرگان

«هت تریک» می آید

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با نمایش
یک عنوان فیلم سینمایی ایرانی موافقت کرد.
به گزارش مهر ،در جلسه اخیر شورای پروانه
نمای��ش خانگی ،برای فیلم س��ینمایی ایرانی
«ه��ت تری��ک» پروانه نمای��ش خانگی صادر
شد .مجید مطلبی تهیه کننده و رامتین لوافی
کارگردان فیلم سینمایی «هت تریک» هستند.

مستند «اسکورسیزی» از «باب دیلن» آماده شد
مس��تند جدید «مارتین اسکورس��یزی» درب��اره «باب دیل��ن» ،خواننده و
ترانهس��رای برنده نوبل ادبیات از امروز در ش��بکه نتفلیک��س و همزمان با
اکران محدود در س��ینما رونمایی میشود .این مستند با عنوان «Rolling
 »Thunder Revueروایتگر داستان یکی از عجیبترین تورهای کنسرت
«باب دیلن» در سال  ۱۹۷۵در آمریکاست که در آن هنرمندان سرشناسی
چون «جانی میش��ل»« ،جون بایز»« ،میک رانسون»« ،بت میدلر»« ،راجر
مکگین»« ،ایمولو هریس» و «آلن گینزبرگ» او را همراهی میکردند« .باب
دیلن» در این تور کنس��رتها علیرغم اینکه به یک س��تاره سرشناس در
عرصه موسیقی تبدیل شده بود به اجرا در سالنهای کوچک میپرداخت و
هدفش ایجاد رابطهای نزدیکتر با هوادارانش در ش��هرهای کوچکتر بود .او
این تور موس��یقی را نه یک موفقیت بلکه یک ماجراجویی توصیف میکند.
«دیل��ن» در س��ال  ۱۹۷۸بخشهایی از تصاویر موجود این کنس��رت را در
قالب یک مس��تند به نام «رینالدو و کالرا» کارگردانی کرد که بس��یار مورد
تحس��ین منتقدان قرار گرفت و آخرین تجربه او را در عرصه کارگردانی رقم

زد« .مارتین اسکورس��یزی» در مس��تند جدیدش از بیش از  ۱۰۰ساعت از
تصاویر فیلمبرداریشده در سال  ۱۹۷۵استفاده کرده است که با توضیحات
خ��ود «باب دیلن» و همچنین مصاحبه با برخی چهرههای معروف س��ینما
چون «ش��ارون اس��تون» همراه اس��ت که به نوعی با این کنسرت همکاری
میکردند« .اسکورسیزی» در سال  ۲۰۰۵نیز مستندی درباره «باب دیلن»
ساخته بود که البته رویکرد کام ً
ال متفاوتی داشت و به مراحل تبدیل شدن او
از یک دانشآموز ترک تحصیلی در نیویورک دهه  ۶۰میالدی به یک ستاره
موسیقی راک بینالمللی میپرداخت .به گزارش ایسنا« ،باب دیلن» خواننده
و ترانهسرای آمریکایی از نگاه بسیاری ،تاثیرگذارترین چهره در تاریخ موسیقی
آمریکا محس��وب میشود و برخی ترانههای او توسط بسیاری از خوانندگان
مش��هور دوبارهخوانی شده اس��ت .او در پدیدار شدن سبکی در موسیقی به
نام «راک بومی» در اواس��ط دهه  ۶۰بس��یار تأثیرگذار بود و به «شکسپیر»
همنسالن خود شهرت یافت .او در پنج دهه اخیر در موسیقی آمریکا به عنوان
یک پدیده مطرح بوده است.

آگهی شعبه شرکت خارجی شارپ میدل ایست اف زدای (درحال تصفیه)
(به شماره ثبت ()2854نوبت سوم)

پیرو آگهی انحالل منتش��ره در روزنامه رس��می مورخ  97/9/13و بنا به توصیه ماده 225
اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  ،1347بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
که مدعی داشتن مطالبات از شعبه فوق میباشند دعوت میشود ظرف حداکثر شش ماه
از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی با مدیر تصفیه به نشانی :خیابان قائم مقام فراهانی ،کوی
ماگنولیا ،پالک  ،30طبقه  ،2واحد  5تماس بگیرند.
مدیر تصفیه -سیدحسن امیرشاهی

رضا زنده جاه ،کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما
و نویسنده و کارگردان نمایش «چند سی سی
حادث��ه» ضمن بیان این خب��ر ،گفت :موضوع
اصل��ی ای��ن نمایش فرار از خانه اس��ت که در
قالب قصهای درباره سه دختر روایت میشود.
وی در ادام��ه اف��زود :در این نمایش با دیدگاه
روان شناس��انه و جامعه شناسانه تالش کردم
نش��ان دهم که انس��انها گاهی از خودشان و
اطرافیانش��ان فرار میکنند و میبایس��ت نگاه
دقیق و بهتری به خودش��ان داش��ته باش��ند.
«چند سی س��ی حادثه» از امشب اجرایش را
در تماش��اخانه مهرگان آغاز میکند .فعال این
نمایش قرار است پانزده شب اجرا داشته باشد.

