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فرهنگی

«نرگس مست» همچنان بالتکلیف
عبداهلل اسفندیاری تهیهکننده سینما ،درباره آخرین وضعیت اکران فیلم سینمایی
«نرگس مست» گفت :قرار بود این فیلم در اردیبهشت یا خرداد اکران شود که فع ً
ال
میسر نشده است .هنوز هم زمان مشخصی برای اکران این فیلم تعیین نشده و باید صبر
کنیم .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،نرگس مست» اولین تجربه بلند سینمایی
سید جاللالدین دری است که در سال  ۱۳۹۵تولید شده است.

کوتاه از هنر

«هویت چهلتکه» در «مژده»

نمایش��گاه "هویت چهلتکه" ت��ازه ترین آثار
اله��ام عظیمی با تکنیک رنگهای خش��ک
شده عصر جمعه  24خرداد در گالری مژده به
تماشا در میآید .استفاده هنرمند از رنگهای
خشکیده پالت و نیز تعریف خاص هنرمند از
هویت انس��ان معاصر دو رویکرد حائز اهمیت
در این نمایش��گاه اس��ت .اله��ام عظیمی در
خص��وص تکنیک خاص��ش میگوید ":وقتی
رن��گ آکرلیک روی پالت نقاش��ی خش��ک
میشود ،به غلظت و شفافیتی دست مییابد و
طیف رنگی جذاب را شکل میدهد که بسیار
چشمگیر است بنابراین همواره به این مسئله
فکر میکردم که از این رنگهای خشک شده
پال��ت به عن��وان یک متریال اس��تفاده کنم،
متریالی که در نگاه مخاطب آشناست اما آشنا
زدایی میکند .اتفاقا این تکنیک من با تشویق
بسیار اساتید روبرو شده است " .این هنرمند
در عی��ن ح��ال تاکید دارد فض��ای مجازی و
گستردگی ارتباطات در دنیای امروزی سبب
ش��ده که هر فرد ،یک جمعی��ت را در درون
خ��ود حمل کند و در لحظه ب��ا تمام دنیا در
ارتباط باشد.

یوسف جاوید درگذشت

یوس��ف جاوید بازیگ��ر نام آش��نای اردبیلی
که مدتی ب��ه بیماری مبتال ب��ود دار فانی را
وداع گفت ،مراس��م تشییع پیکر این هنرمند
روز گذش��ته (چهارش��نبه) از مقابل مجتمع
فدک به س��مت آرامستان بهشت زهرا برگزار
ش��د .یوس��ف جاوید بازیگر و کارگردان اهل
اردبیل روز س��ه ش��نبه  ۲۱خرداد ماه پس از
تحمل دورهای بیماری درگذشت .به گزارش
خبرآنالین ،او متولد سال  ۱۳۵۲بود و فعالیت
هنری خود را با عکاس��ی و فیلمس��ازی آغاز
کرد ،جاوید از سال  ۱۳۶۶وارد حوزه بازیگری
در تئاتر شد و سپس در سریالهای تلویزیونی
هم به ایفای نقش پرداخت.

هنرمندانجهان

«جیمز باند» عصا به دست شد

دنیل کریگ بازیگر  ۵۱ساله نقش جیمز باند
ماه گذشته در یکی از صحنههای اکشن این
فیلم در کشور جامائیکا ،دچار آسیب دیدگی
ش��د .حاال در جدیدترین تصاویری که از وی
منتشر ش��ده به نظر میرسد این مصدومیت
او را برای مدتی عصا به دس��ت کرده اس��ت.
او برای درمان به نیویورک س��فر کرد و پیش
جراحی رفت که س��ابقه درم��ان هری کین،
فوتبالیس��ت تیم ملی انگلی��س را در کارنامه
دارد .طی یکی دو هفته گذشته نیز این پروژه
دچار حادثه شد و یک انفجار که البته کنترل
ش��ده بود ،باعث آس��یب دیدگی جزئی یکی
از عوامل این فیلم س��ینمایی شد .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران به نقل از ِد سان« ،جیمز
باند  »۲۵توسط کری فوکوناگا که فصل اول
س��ریال «کارآگاه حقیقی» را س��اخته است،
کارگردانی میش��ود .رامی مالک بازیگر برنده
اس��کار نیز در این فیلم نق��ش یک تبهکار را
بازی خواه��د کرد .گفته میش��ود این فیلم
که پنجمین نقش دنیل کریگ در شخصیت
جیمزباند اس��ت ،آخرین حض��ور وی در این
مجموعه سینمایی نیز خواهد بود.

جایزه برای کوپوال

«اتاق ورونیکا» میآید

پی��ش ف��روش نمایش «ات��اق ورونی��کا» به
نویس��ندگی آیرا لوین و ترجمه شهرام زرگر،
که ب��ا طراحی و کارگردانی من��ا رمضانی ،از
امروز  23خرداد در تاالر حافظ به روی صحنه
میرود از روز گذشته در سایت ایران نمایش
ب��ه آدرس www.irannamayesh.com
آغاز شد .نمایش  80دقیقهای «اتاق ورونیکا»
درباره ،یک زوج مسن است که دختر و پسری
را به خانه میآورند که به تازگی با هم آش��نا
شدهاند و مستخدمین این خانه هستند .زوج
مسن ،دختر و پسر جوان را برای ایفای نقشی
خ��اص ترغیب میکنند ک��ه در نهایت باعث
اتفاقاتی خاص در خانه میشود.

«پدر | مادر» در تئاتر مستقل

کارگردانی رضا احمدی
نمایش «پدر | مادر» به
ِ
آفرینی مسعود کرامتی ،مهدی پاکدل،
و نقش
ِ
نس��رین نصرتی ،آرش تبریزی ،ندا اس��دی و
سارا امیدوار از بیستون ُهم خردادماه  ۱۳۹۸در
تئاتر مستقل تهران ،روی صحنه خواهد رفت.
«پدر | مادر» دوگانهای به نویسندگی فلوریان
زلر اس��ت که گروه اجرایی ،یک شب« ،پدر»
را در هفتادوپنج دقیقه و شب بعدی« ،مادر»
را در هش��تاد دقیقه به اج��را خواهد بُرد .این
روند ،تجربۀ جدیدی است که تا پایان تیرماه
 ۱۳۹۸ادامه خواهد داشت .به عبارتی ،اجرای
«پ��در» یا «مادر» به صورت جداگانه ،هر یک
شب در میان ،در معرض دید تماشاگران قرار
خواهند گرفت .مترجمان نمایشنامۀ «پدر»،
حمیدرض��ا امان پورقرائ��ی و مریم حیدری و
همچنین مترجم نمایشنامۀ «مادر» ،تینوش
نظمجو هستند .به گزارش ایلنا« ،پدر | مادر»
از بیس��تون ُهم خردادماه تا س��یویکم تیرماه
 ،۱۳۹۸روی صحنه خواهد رفت.

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

فرانس��یس فورد کوپوال فیلمس��از اسطورهای
س��ینمای جهان جایزه افتخ��اری لومیر را از
جش��نواره لومیر دریافت میکند .جش��نواره
لومیر هر س��اله در ش��هر لیون فرانسه برگزار
میش��ود .جین فوندا ،وونگ کار وای ،مارتین
اسکورسیزی ،پدرو آلمودوار ،کلینت ایستوود
و کوئنتین تارانتینو از ش��ناخته ش��ده ترین
س��ینماگرانی هس��تند که پیش از این جایزه
افتخاری لومیر را دریافت کردهاند .جش��نواره
لومیر توسط تیری فرمو دبیر هنری جشنواره
ک��ن و برت��ران تاورنی��ه از اعضای موسس��ه
لومیر افتتاح میش��ود .قرار اس��ت س��ه گانه
«پدرخوانده» شاهکار سترگ کوپوال ،در بخشی
از مراسم بزرگداشت این کارگردان در جشنواره
لومیر امسال به نمایش گذاشته شود .فرمو در
بیانیهای در توصیف کوپوال از او به عنوان «غول
سینما» یاد کرد .در جشنواره لومیر امسال از
بونگ ج��ون -هو کارگردان کرهای برنده نخل
طالی کن س��ال  ۲۰۱۹نیز به عنوان مهمان
افتخاری دعوت به عمل آمده اس��ت .کن لوچ
دیگر فیلم س��از برنده جایزه نخل طال نیز در
جشنواره لومیر امسال یک مسترکالس برگزار
میکن��د .به گ��زارش صبا به نق��ل از ورایتی،
جش��نواره لومیر بین روزهای  ۱۲تا  ۲۰اکتبر
در شهر لیون برگزار میشود.

تجسمی

«پارادوکس» به کاما آمد  

نمایش��گاه «پارادوکس» با نمای��ش آثاری از
مصطفی نوربخش (هنرمند ش��هرکردی) از
 ۲۴تا  ۲۹خرداد در گالری کاما برپا میشود.
در نمایشگاهِ«پارادوکس»  ۹تابلوخط به شیوه
باف��ت گذاری ب��ا رواننوی��س از این هنرمند
ب��ه نمایش در میآید؛ نوربخ��ش در این آثار
دادن تأکیدات
تالش کرده اس��ت با دخال��ت ِ
مث��ل تکرار،
وتش��دی ِد دیگر کیفیاتِ بصری
ِ
عامل تضا ِداندازه وپارادویِ ش��فافیت و ماتی،
پتانسیل اجراهای خطاطی
تجلیل دیگری از
ِ
ِ
را به نمایش بگذارد .به گزارش ایلنا ،مصطفی
نوربخش هنرمند خطاط و نقاش متولد ۱۳۴۷
در شهرکرد اس��ت؛ این هنرمند دارای درجه
ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران است و از
سال  ۷۶پژوهش در باب گرایشهای نوین در
خط را آغاز کرده و توانسته است با استفاده از
مواد ترکیبی ،تکنیک خاص و منحصر بفردی
را در تولید آثار خود ایجاد کند.

س��ریال «پایتخت »۶قرار شد برای نوروز  ۹۹شبکه یک
سیما تولید شود .کاری که با درگذشت خشایار الوند به
نسخه اپیزود سینمایی شب عید نوروز ۹۸نرسید .حاال در
غیاب این نویسنده طراحی قصهها را محسن تنابنده جلو
میبرد .البته به قول الهام غفوری ،تهیهکننده این سریال
تلویزیونی ،قب ً
ال هم تنابنده کار طراحی را انجام میداد و االن هم قصهها
را کنار هم قرار میدهد تا به مرحله دیالوگنویسی و نگارش فیلمنامه
برسد .وی در ادامه گفت :قصهها طراحی شدند و کار به مرحله نهایی

نمایش «مده آ» یکی از متنهای جذاب و پر تعلیق
ادبیات نمایش��ی جهان اس��ت که باره��ا در نقاط
مختل��ف جهان روی صحنه رفته اس��ت« .مده آ»
ِ
کالسیک هم عص ِر سوفوکل
اثر قدرتمند نویسنده
و آش��یل ،اوریپید اس��ت که در بس��تر اجتماعی
ساختارشکنی میکند.
نمایش «مده آ» نمایش��ی درباره زنان است و در
تحلیل روانشناس��انه شخصیت مدهآ با زنی طرف
هستیم که در مقابل جیسون خیانتکار ،در دنیای
فکری -ذهنی خودش شبکهای قانونمند میآفریند
ت��ا بتواند بیعدالتیهای پیش آمده را بر اس��اس
قوانین سادیسمی اش جبران کند .زن قدرتمند و
ِ
زیرکی که در روابطش با مردان همواره کسانی را
به مبارزه میطلبد که بتوانند با او مقابله کنند .یک
شخصیت هیس��تریک که همیشه در جستجوی
مردی اس��ت که توان برابری با او را داش��ته باشد.
جیسون از این حیث نیرویی هم وزن مده آ است
اما باز هم به حمایت و مراقبت او نیازمند اس��ت و
در پایان برای رس��یدن به منافع مادیش مده آ را
ترک میکند .علی اصغر راس��خ راد در اجرایش به
سراغ قرائت و ساختار جدیدی از این نمایش نامه
میرود و یک رابطه پر نوس��ان بین سه شخصیت
را به مخاطب عرضه میکند .راسخ راد کارگردان،
مدرس و نویس��نده تئاتر از جمله فعاالن تئاتری
اس��ت که در سالهای اخیر در حوزه مدیریت هم
فعالیت میکند .او سه سال مدیر اداره برنامههای
تئات��ر و خانه نمایش بود و اینک در س��مت مدیر
کانون نمایشهای آئینی و سنتی در مرکز هنرهای
نمایش��ی فعالیت میکند .راسخ راد دانشآموخته
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در مقطع
کارشناس��ی با گرایش کارگردانی و دانشآموخته
دانش��گاه تربیت م��درس ،در مقطع کارشناس��ی
ارش��د رش��ته کارگردانی نمایش است .او پیش از
این در س��متهایی چون مشاور فرهنگی سازمان
نوسازی ش��هر تهران ،مش��اور مدیرکل هنرهای
نمایشی در امور اجراها و تاالرهای نمایشی کشور،
کارشناس مسئول هماهنگی تئاتر استانها ،عضو
شورای بازبینی و نظارت بر نمایش مرکز هنرهای
نمایشی و ...فعال بوده است .سفر به مغرب ،پدرانه،
آخرین حکایت فرهاد ،خورشید و خاکستر ،سایکو
و سایه تو سایه و رهگذر کوچههای تنگ از جمله
نمایشهایی است که راسخ راد در سالهای اخیر
روی صحنه برده است .اغلب نمایشهای راسخ راد
مفاهی��م اجتماعی با پسزمینه دینی داش��تهاند
که حضوری موفق در جش��نوارههایی چون تئاتر
رضوی و جشنواره بین المللی تئاتر فجر را برای او
به دنبال داش��ته است .در خالصه داستان نمایش
مدهآ آمده است :مریم و همسرش در حال تمرین
نمایش مدهآ هس��تند؛ مریم نقش م��دهآ را بازی
میکند و همس��رش نیز کارگردان اس��ت و سارا
دختر جوانی که دانش��جوی کارگردان است نقش
دای��ه را بازی میکند اما در ای��ن میان کارگردان
تعلق خاطری به س��ارا دارد .نمایش نامه «مده آ»
نوشته مسعود س��میعی با نگاهی به اثر ژان آنوی
و اوریپید ،دراماتورژی و بازنویس��ی ش��ده است و
ماندانا عبقری طراح حرکت نمایش است .نمایش
«م��ده آ» کاری از گروه تئاتر راچینه پیش از این
در بخش اساتید بیس��ت و دومین جشنواره تئاتر
دانش��گاهی حضور داشت و از اردیبهشت ماه تاالر
قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است
و اجرای این اثر تا پایان خردادماه  98ادامه خواهد
داش��ت .ایران تئاتر؛ با راس��خ راد درب��اره اجرای
ل آن
نمایش��ش گفتوگویی انجام داده که ماحص 
را در ادامه میخوانید.

نگارش و دیالوگنویسی رسید میتوانیم به طور قطع،
زمان تصویربرداری سریال را اعالم کنیم اما پیشبینی
میشودنیمهدومسالایناتفاقبیفتد.غفوریباتکذیب
شایعهعدمحضوراحمدمهرانفردر«پایتخت»۶تصریح
کرد :خوشبختانه همه بازیگران در کنار ما هستند و برای
همهشان قصه طراحی میشود .احمد مهرانفر هم یکی از نقشهای
اصلی پایتخت است و «ارسطو» میماند چون هم ما به هنرنماییاش
عالقهمندیم و هم مردم او را دوست دارند .البته نمیدانم این شایعات

از کجا آمده است .وی در پاسخ به این سوال که آیا مهران احمدی هم
نقش��ی دوباره در «پایتخت» خواهد داشت ،تأکید کرد :بستگی دارد
محسن تنابنده به چه طرحی نهایتاً برای ساخت «پایتخت »۶برسد.
هر اتفاقی امکان دارد! به گزارش صبا ،تهیهکننده سریال «پایتخت»
در خصوص محور داستانی و مکان ساخت این پروژه ،گفت :انشاءاهلل
مش��کلی پیش نیاید و نیمه دوم س��ال تصویربرداری آغاز بشود این
اتفاق در شمال کشور ،شیرگاه خواهد افتاد .سِ یر داستان هم ربطی به
«پایتخت »۵نخواهد داشت و از آن فضا فاصله میگیرد.

علی اصغر راسخ راد:

آدمیتباید
فرایجنسیت
به کمال برسد
نمایشی که روی صحنه در حال اجرایش
هس��تید درباره گروه نمایش��ی است که قصد
اجرای نمایش نامه «مده آ» را دارند و اتفاقاتی
برایش��ان رخ میدهد .به چه دلیل از نام مده آ
برای اجرای نمایش بهره بردید؟
نمایش نامه «مده آ» نوش��ته مسعود سمیعی بر
اساس متنهای ژان آنوی و اوریپید ،دراماتورژی
و بازنویس��ی شده اس��ت .دلیلی که باعت شد نام
مده آ را انتخاب کنم ریش��ههای مش��ترک میان
دو اث��ر ذکر ش��ده و نمایش��نامه آقای س��میعی
است .از لحاظ اس��طوره شناسی هم این اساطیر
تعریف خاص خودش��ان را دارند .عالقه داشتم تا
از این اس��طوره شناسی اس��تفاده کنم و در این
راستا پیوندی که داستان ما به ریشههای زنانگی
دارد ه��م پرداخته میش��ود .ماج��رای خیانت و
عش��ق و کینه همواره در طول تاریخ بش��ر وجود
داشته است.
مده آ زنی قدرتمند ،خشن و سیاس است
و بیشتر در حکم یک ضد قهرمان عمل میکند
و در مقابل مریم در نمایش ش��ما زنی مهربان
و سرش��ار از مهر مادری و گذش��ت و قهرمان
محس��وب میشود و او است که نقش مده آ را
بازی میکند؛ آیا قصد تطبیق این دو خصیصه
را در این شخصیت داشتید؟
در «مده آ» ی اوریپید وآنوی عشق تبدیل به نفرت
و کینه میش��ود اما من زنان زیادی را دیده ام که
دچار خیانت و بیوفایی همسرانشان شدهاند ولی

ترجیح دادهاند که مادر بمانند و جان و جوانی شان
را وقف فرزندش��ان کردهاند .در نمایش من مریم
جای��ی میگوید «آن کس ک��ه میزاید ،میداند
عش��ق چیس��ت» و یا جایی دیگر میگوید «آن
کس که میکشد چه میداند که زادن چیست؟»
بنابراین آدم عاشق نمیتواند هرگز قاتل باشد .در
نمایش��م تالش کردم چهرهای از یک ابر زن و ابر
انسان نشان بدهم که از عشق به عاشقی و از کینه
به گذشتی مادرانه میرسد و این ادای دینی است
به مادرم ،همسرم و همه زنان سرزمینم.
آیا در نمایش «مدهآ» میتوانیم به سراغ
نشانههای فمینیستی با توجه به ارجاعات متنی
درباره ش��خصیت مقت��در زن و نش��ان دادن
بیمسئولیتی و هوس باز بودن مرد برویم؟
مرد نمایش هوس باز نیس��ت؛ او آدمی اس��ت که
به انگارههای اگزیستانسیالیس��تی پیوند خورده و
سردرگم اس��ت؛ مثل برخی از مردان امروزی که
دقیقا نمیدانند دنبال چه چیزی هستند.
آیا به پوچی رسیده است؟
نم��ی دان��م ش��اید ،ای��ن م��رد در اص��ل دارای
کاستیهایی در شخصیت است و دلیل اصلی زاویه
پی��دا کردنش با مریم این اس��ت که او زن کاملی
اس��ت .در واقع این مرد در پس ذهنش بیشتر به
زنان منفع��ل عالقه دارد درحال��ی که مریم اصال
منفعل نیس��ت .مریم زن فعال و دانایی است و به
مسائل زندگی اشراف دارد .به گمانم مردان شرقی

> در نمایش�م تلاش کردم
چه�رهای از ی�ک اب�ر زن و
ابر انس�ان نش�ان بدهم که از
عش�ق ب�ه عاش�قی و از کینه
به گذش�تی مادرانه میرسد
و ای�ن ادای دین�ی اس�ت به
مادرم ،همس�رم و همه زنان
سرزمینم

ارکستر ملی ایران در آیین نکوداشت زنده یاد جمشید مشایخی و
با رهبری نادر مشایخی به روی صحنه میرود .مراسم نکوداشت
جمشید مشایخی دوشنبه  ۲۷خرداد ساعت  ۱۸در فرهنگستان
هنر برگزار میش��ود .در این آیین با عن��وان «روایتی از زندگی
اس��تادانه» یک عمر فعالیت هنری زنده یاد جمش��ید مشایخی
ت میش��ود .در این
هنرمند فقید س��ینما ،تئاتر و تلویزیون روای 
رویداد قطعاتی با عنوان «افسوس همه عمر دیر رسیدیم» ساخته
نادر مشایخی توس��ط نوازندگان ارکستر ملی ایران و به رهبری
اس��تاد نادر مش��ایخی به همراهی ش��اهنامه خوانی و موسیقی
زورخانه اجرا میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این مراسم
به همت فرهنگستان هنر و همکاری بنیاد رودکی ،خانه سینما،
بنیاد سینمایی فارابی ،سازمان زیباسازی شهر تهران ،موزه سینما
و بنی��اد آفرینشهای هنری نیاوران روز دوش��نبه  ۲۷خرداد از
ساعت  ۱۸برگزار میشود.

درجه سنی
برای«پیشتازانفضا»

فیلم جدید کوئنتین تارانتینو به نام «پیشتازان فضا» در ردهبندی
سنی برای گروه بزرگساالن مناسب شناخته شد .تارانتینو قصد
دارد تا دنیای پیش��تازان فضا را خش��نتر از قس��متهای قبلی
این مجموعه فیلم س��ینمایی بس��ازد .نظرات تارانتینو در رابطه
با فیلم پیش��تازان فضا هنوز در کمپانی پارامون��ت نفوذ دارد و
قرار است در مش��ارکت با تارانتینو میزان خشونت در لفظهای
این فیلم به نسبت فیلمهای قبلی «پیشتازان فضا» بسیار بیشتر
شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این کارگردان در مصاحبه با
مجله امپایر راجع به رده بندی س��نی این قیلم سینمایی گفت:
ردهبندی این فیلم برای باالی  ۱۷س��ال است ،اگر من دارم این
کار را انجام میدهم قطعا در رده بزرگس��ال خواهد بود .این رده
س��نی برای اولین بار به فیلمی از این مجموعه س��ینمایی داده
میشود .پیش از این در سالهای اخیر رده بندی سنی این فیلم
در ۱۳سال باقی مانده بود.

فیلم سینمایی "دختر شیطان" به کارگردانی قربان
محمدپور اکران سراسری خود در سینماهای کشور
را همزمان با عید سعید فطر آغاز کرده ،اما با وجود
بازه زمانی مناسب در چرخه اکران فروش خوبی را
از آن خود نکرده است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،

اصوال زنان پذیرنده و فرمان بر را بیش��تر دوس��ت
دارند .بنابر این در پاس��خ به سوال قبلی شما باید
بگویم اعتقادی به نگره فمنیستی ندارم و اهل این
قضایا نیستم؛ من در فضای آدمیت هستم ،آدمیت
باید فرای جنسیت به کمال برسد.
آیا مرد در نمایش ش��ما دارای مشکالت
روحی روانی است؟
در کتاب وقتی نیچه گریس��ت نوشته اروین یالوم
نمونه ش��خصیتی مردی مش��ابه با م��رد نمایش
م��ا را مش��اهده میکنید و مرد ب��رای درمان نزد
درمانگری میرود؛ این مرد در تعلیقات ،تردیدها
و بالتکلیفیهای اگزیستانسیالیس��می باقی مانده
واندیش��ههایش در ذهنش معلق مانده اس��ت و
نمیداند چه چیزی درس��ت و چ��ه چیزی غلط
اس��ت .مرد نمایش ما نیز چنین اس��ت و با اینکه
همچنان تعلق خاطری به مریم دارد ،اما نمیتواند
با او ادامه بدهد.
در چند میزانسن بازیگران در فرمی مثلث
گونه مرد در راس و دو زن در اضالعش حضور
دارند؛ آیا نمایش مده آ را یک درام عاش��قانه
هم میتوانیم بدانیم؟
به علت فقدان برخی از امکانات نتوانستیم از کف
صحنهای شطرنجی شکل استفاده کنیم و مرد در
حکم ش��اه باید مات میشد و دو زن مثل دومهره
ش��طرنج در کنارش حضور داشتند و البته مثلثی
هم که اشاره کردید وجود دارد اما مدام جای این
سه شخصیت در صحنه در حال تغییر است.
در تی��م بازیگری «م��ده آ» از بازیگران
جوان استفاده کردید؟
بله ،تالش کردم از جوانهای مستعد دانشگاهی در
نمایش استفاده کنم و دوست داشتم این جوانها
بتوانند در یک فضای حرفهای کسب تجربه کنند.
متن اصلی نمایش نامه ما فقط س��ه بازیگر داشت
و من برای حضور این بازیگران جوان شیوه اجرای
نمای��ش را با الهام از ویژگیهای تئاتر کالس��یک
طوری تنظیم کردم تا هم بشود از قابلیتهای آن
در جهت ایجاد تناسب میان ریخت و درونمایه بهره
مند شویم و هم از حضور دانشجویان و هنرجویان
تئاتر بیشتر و بهتر استفاده کنیم .البته گفتنی است
که طراحیهای حرکت سرکار خانم ماندانا عبقری
در این راستا به شایستگی در دل اثر نشسته است
که بسیار از ایشان سپاسگزارم.

> به علت فقدان برخی از امکانات نتوانستیم از کف صحنهای شطرنجی شکل
اس�تفاده کنیم و مرد در حکم ش�اه باید مات میش�د و دو زن مثل دومهره
ش�طرنج در کنارش حضور داشتند و البته مثلثی هم که اشاره کردید وجود
دارد اما مدام جای این سه شخصیت در صحنه در حال تغییر است

یادجمشیدمشایخی
در ارکستر ملی

شروعناامیدکننده
«دخترشیطان»
درسینماها

«پایتخت »۶نیمه دوم سال کلید میخورد

ساموئلالجکسون
در «شفت»

س��اموئل ال جکس��ون بازیگر مطرح س��ینمایهالیوود در فیلم
س��ینمایی "شفت" یا همان محور به ایفای نقش پرداخته است،
فیلمی که از هفته آینده اکران بین المللی خود در س��ینماهای
جه��ان را آغاز میکند .جکس��ون در اوایل دهه نود میالدی و با
ارائه عملکرد فوقالعادهای که از خود به نمایش گذاش��ت تبدیل
به یک س��تاره تمام عیارهالیوود گشت و از آن زمان در بسیاری
از فیلمهای��ی که فروش باالیی داش��تند حضور داش��ت ه اس��ت.
الجکسون عالوه بر این فیلم سینمایی پر سر و صدای "شیشه"
را در چرخه اکران داش��ت که توانست اقبال مخاطبان جهانی را
داش��ته و در رتبه دهم پرفروشترین فیلم سال جاری میالدی
بایس��تد .این فیلم ادامهای بر دو فیلم "نشکن" و "شکاف" است.
فیلمی که وی با جیمز مک آوی و بروس ویلیس همبازی شده
است .به گزارش میزان" ،شفت" به کارگردانی تیم استوری اکران
بین المللی خود را از چهاردهم ماه ژوئن آغاز میکند.

این فیلم بعد از یک هفته اکران در حالی که دیگر
آثار تازه اکران ش��ده اکثرا ً ب��االی پانصد میلیون
تومان فروش داش��تهاند ،همچنان با رقمی معادل
 ۲۷۴،۲۲۴،۰۰۰تومان در رتبه آخر فیلمهای تازه
اکران قرار دارد .این شکست در فروش در حالی رقم

میخ��ورد که قربان محمدپور در فیلم قبلی خود
یعنی سالم بمبئی وضعیت بهتری را در نخستین
هفته از اکران پشت سر گذاشته بود ،اما تکرار همان
مضمون با بازیگران جدید در فیلم "دختر شیطان"
کاربرد چندانی نداشته است.

