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

فرهنگی

علی باقری با «فیوویژن» به خانه هنرمندان می آید

آفتاب یزد« :فیوویژن» عنوان نمایش��گاه پوسترهای سینمایی
علی باقری اس��ت که از  24خردادماه تا چهارم تیرماه در گالری
پاییز خانه هنرمندان ایران در معرض دید مخاطبان قرار خواهد
گرفت .علی باقری درباره نگاهش نسبت به طراحی پوستر گفت:
به نظر من به طراحی پوستر باید به عنوان یک اثر مستقل نگاه
کرد و تنها وظیفه پوس��ترجذب مخاطب برای فیلم نیست ،بلکه
پوستر باید به فیلم شخصیت بدهد و به نوعی شناسنامه فیلم به
شمار می رود .او افزود:طراحی پوستر از جمله رشته های هنری

اس��ت که در ایران روند رش��د رو به جلویی داشته
است و با گسترش تکنولوژی سرعت رشد این رشته
هنری هر روز بیشتر شده و در کنار آن سطح سلیقه
سفارش دهندگان و مخاطبان نیز از این رسانه هنر
باال رفته است .باقری افزود :طراحی پوستر فیلمهایی
را میپذیرم که بن مایه قوی داشته باشد و بتواند جذبم کند ،تا
جایی که توانستم سفارشی کار نکرده ام؛ چون به طراحی به عنوان
منب��ع درآمد نگاه نمی کنم و بیش از هر چیز طراحی به عنوان

هنر برای��م اهمیت دارد .باقری که از جمله طراحان
گرافیکی است که برخالف بسیاری از همکارانش در
طراحی پوس��تر س��ینما تمرکزش را بر روی عکس
نمی گذارد و رویکرد او در طراحی پوس��تر بیش��تر
نقاش��انه اس��ت ،او درباره تکنیک کارش می گوید:
با اس��تفاده از تکنیک نقاش��ی دیجیتال پوس��ترهایم را طراحی
می کنم واین تکنیک به شما امکانات یک کارگاه نقاشی واقعی
را می دهد.

ناگفتههای صدرعرفایی از بازی در «شبی که ماه کامل شد»

ازنقشهاییمانند«غمناز»استقبالمیکنم

فرش��ته صدرعرفایی که در فیلم «ش��بی که ماه
کامل شد» نقش��ی متفاوت را بازی کرده با ابراز
امیدواری از اینکه مردم با تماش��ای این اثر خطر
افراطیگری را دریافت کنند ،میگوید :دلیل کم
بودن نقشهای خاص س��ینمایی ب��رای زنان را
باید در محدودیتهایی که در انتخاب س��وژهها
و سانسور و خودسانسوری است جستوجو کرد.
صدرعرفای��ی که با بازی در فیلم «ش��بی که ماه
کامل ش��د» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش
دوم زن را دریافت کرد ،برای خیلی از تماشاگران
این فیلم در جش��نواره ناشناخته ماند و با دیدن
تیتراژ متوجه شدند زن سیهچردهای که با لهجهای
جنوب��ی در این فیلم بازی ک��رده همان بازیگری
است که پیشتر برای فیلمهای «بادکنک سفید»
و «کاف��ه ترانزیت» هم از جش��نواره فجر جایزه
بازیگری دریافت کرده بود .او در این سالها خیلی
گزیدهکار بوده و از آخرین فیلمهای سینماییاش
به «هفت ماهگی» و «کوچه بینام» میتوان اشاره
کرد .بازی در فیلم جدید نرگس آبیار بهانهای برای
گفتوگوی ایس��نا با این بازیگر ش��د تا او هم از
دالی��ل کمکاریاش بگوید و هم از «غمناز» فیلم
«شبی که ماه کامل شد».
صحبت را از نقش متفاوت شما در فیلم
«ش��بی که ماه کامل شد» ش��روع کنیم ،آن
ه��م از این منظر که وقتی فیلم در جش��نواره
فجر نمایش داده شد ،افراد زیادی بودند که
اص ً
ال متوجه نشدند فرشته صدرعرفایی نقش
«غمناز» «ش��بی که ماه کامل ش��د» را بازی
کرده است .آیا تعمدی در کار بود که بازیگر
این نقش با توجه به گریم و لهجهای که دارد
خیلی راحت شناخته نش��ود؟ در صورتی که
اتفاق ًا چون فرشته صدرعرفایی بازیگر بود این
نقش خوب درآمده است.
راستش من در تمام فیلمهایی که بازی میکنم
ترجیح میدهم فرش��ته صدرعرفایی دیده نشود
ب��ه این دلیل که باید آدم دیگری را نمایش دهم
و فک��ر میکنم هر جا تماش��اچی من را به جای
آن کاراکتر ببیند اش��تباه کردهام .منظورم فقط
به لحاظ ظاهری نیس��ت بلکه از نظر باور نقش و
در خود نهادینه کردن آن اس��ت .برای من فرقی
نمیکند که ظاهرم چه باش��د ولی باورم باید آن
نقش��ی باش��د که بازی میکنم و البته ظاهر که
ش��امل گریم و لباس و متعلقات میشود ،به باور
شخصیت به بازیگر کمک بزرگی میکند .درباره
فیلم «ش��بی که ماه کامل ش��د» اص ً
ال تعمد بر
این نبود که کس��ی بازیگر نقش را نشناسد بلکه
ه��دف این بود مخاطب باور کن��د کاراکتری که
میبیند یک زن بلوچ اس��ت که مادر چند فرزند
است ،س��ختیهای زیادی کشیده ،بنا به شرایط
زندگ��یاش ک��ه از طبقه فرودس��ت جامعه بود
امکانات کمی برای بزرگ کردن بچههایش داشته
و ناکامی که بن��ا به دالیل اجتماعی ،اقتصادی و
شرایط اقلیمی و … در نحوه عملکرد فرزندانش
داش��ته ..در مورد لهجه هم از پیش تولید تمرین
را ش��روع کردیم و صدای ضبط شده مربی لهجه
آقای میری را داش��تم که مرتب بش��نوم .تمرین
لهجه در چابهار هم ادامه داشت باید بر آن مسلط
میش��دم ت��ا در صحنه حین گفت��ن دیالوگها
مجب��ور به فکر کردن به لهجهام نباش��م که اگر
این اتفاق بیفتد تماشاگر متوجه خواهد شد و باور
شخصیت آسیب میبیند.
چند وقت ب��رای پیدا کردن این نقش و
ارتباط با آن در منطقه بودید؟ اص ً
ال چند وقت
درگیر نقش غمناز بودید ت��ا آن را باورپذیر
کنید؟

ستاره س��ینما بوده و بیشتر نوع دیگری فیلم
بازی کرده و ی��ک طرف دیگر هم بازیگری
که حضور پررنگی در سینما نداشته است .این
فضای متفاوت برای شما سخت نبود؟
من هوتن شکیبا را که از تئاتر میشناختم و بازیگر
توانا و شناخته ش��دهای است و به نظرم بهترین
انتخاب برای نقش��ش بود ،الناز شاکردوست هم
به نظرم انتخاب بسیار درستی بود چون به خاطر
چهره زیبایش باور پذیر اس��ت عشق در نگاه اول
برای عبدالحمید اتفاق بیفتد .او بس��یار دوس��ت
دارد رش��د کند ،متفاوت کار کن��د و خودش را
در بازیگ��ری ارتقا دهد .ش��اید در ابتدا به خاطر
ظاهرش به س��ینما وارد شده ولی نمیخواهد در
همان پله بماند .امیدوارم مسیرش را همینطور به
خوبی ادامه دهد.

من س��ه هفته زودتر از شروع
فیلمبرداری نقش��م ب��ه آنجا
رفت��م .البته قب� ً
لا هم چنین
تجرب��های داش��تم ک��ه در
فیلم «توماج» آقای احس��ان
عبدیپ��ور زودتر به بوش��هر
رفتم هرچند آن فیلم اتفاقات
خوب��ی برایش نیفت��اد و یک
نس��خه با تدوین بیکیفیت را
در تلویزیون پخش کردند ولی
به هر حال آن موقع هم سعی
کردم عالوه بر تمرین لهجه با
آق��ای عبدیپور ،از خود مردم
ه��م آداب زندگیش��ان را یاد
بگیرم.

 nموض��وع فیلم اص� ً
لا درباره
عبدالمالک ریگی نیس��ت بلکه
یک مسئله انس��انی ،اجتماعی و
مذهبی در فیلم روایت میشود
و اینکه ما چق��در خودمان اگر
در معرض آن ق��رار بگیریم از
رفتارم��ان آگاه خواهی��م بود و
چگونه با آن مواجه میشویم

ای��ن زن پیدا نک��ردم ولی
خوان��ده بودم ک��ه همین
م��ادر ،وقت��ی عروس��ش
کشته میشود شبانه او را
غس��ل داده ،دفن کرده و
نوههایش را ه��م به ایران
آورده است.

اص� ً
لا ش��رایطی
هم وجود داشت که مث ً
ال
شما مالقاتی با این خانم
 nمتأس��فانه این اتفاق برایم
داشته باشید؟
زی��اد میافت��د ک��ه نقشه��ای
خیر .قرار نب��ود «غمناز»
مشابه را زیاد پیشنهاد میدهند.
واقع��ی را ب��ازی کنم ،من
همانطور که در فیلمس��ازی هم غمن��از فیلمنامهنویس را
وقتی ی��ک مدل خاص��ی موفق بازی ک��ردم .حت��ی مادر
وقت��ی متوجه ش��دید ش��د ،ش��بیه آن زی��اد س��اخته فائزه منص��وری میگفت،
ق��رار اس��ت نق��ش م��ادر میشود
مادر ش��وهر دخترش این
ان��دازه که در فیلم نش��ان
عبدالمالک ریگ��ی را بازی
داده ش��د هم مهربان نبود ول��ی به هر حال فکر
کنید چه حس��ی داش��تید؟ مخصوص ًا اینکه
میکنم ما باید بر اس��اس نتیج��ه عمل قضاوت
چنین نقشهای خاصی در سینمای ایران برای
کنیم .ما اگر این مادر را طوری نش��ان میدادیم
بازیگران زن کم است.
که مدام دست نوازش و حمایت بر سر عروسش
بله متأسفانه خیلی کم است و من از این نقشها
میکش��ید قابل باور نبود و به همین دلیل است
اس��تقبال میکنم البته به ش��رط آنکه فیلمنامه
که در تم��ام لحظههای فیلم ،فاصل��های را بین
هم خوب باشد چون بعضی وقتها ممکن است
مادرش��وهر و ع��روس میبینی��م .ضم��ن اینکه
نقش خوب باش��د اما فیلمنامه به درستی نوشته
او حتم��اً به ادامه نس��ل خود و خان��وادهاش هم
نش��ده باشد .این نقش در یک فیلمنامه خوب به
معتقد اس��ت و از یک جایی به دنبال حفظ جان
درس��تی نوشته ش��ده بود و کارگردان هم به آن
نوههایش است چون اص ً
ال نقش تاریخی او حفظ
اشراف کامل داش��ت و راهنماییهای خانم آبیار
نس��ل آینده است .ممکن است درباره نقش مادر
را در هدایت این نق��ش نمیتوانم نادیده بگیرم.
در تربیت عبدالمالک ریگی صحبت شود و اینجا
اما اینکه چ��را نقشهای خاص ب��رای بازیگران
باید به یاد داشته باشیم که معموالً پدر و مادرها
زن در س��ینمای ما اینقدر کم است .احتماالً در
ت��ا یک زمانی در تربیت مس��تقیم فرزندان خود
محدودیتهایی که در انتخاب سوژهها و سانسور
نق��ش دارند و بعد از آن جامعه ،مدرس��ه و دیگر
و خودسانس��وری است باید جست و جو کرد .به
جاهایی که فرزند در آنها حضور دارد در تربیتش
خیلی قصهها با محوریت زنان نمیش��ود نزدیک
نقش دارند .عبدالمالک ریگی هم مسلمان است
شد .همین فیلم «خانه پدری» چند سال توقیف
اما بر اس��اس باورهای خودش کارهایش را انجام
بود؟
میدهد .این همان نکته مهمی است که امیدوارم
در فیلم منتقل شده باش��د ،اینکه موضوع فیلم
آیا قبل از پیش��نهاد بازی در این فیلم و
اص� ً
لا درب��اره عبدالمال��ک ریگی نیس��ت بلکه
خواندن فیلمنامه ،اطالعاتی درباره این خانواده
یک مسئله انسانی ،اجتماعی و مذهبی در فیلم
داشتید؟
روایت میش��ود و اینکه ما چقدر خودمان اگر در
اطالعاتاولیهایداشتمولیبعدبیشترتحقیقکردم.
مع��رض آن قرار بگیریم از رفتارمان آگاه خواهیم
بود و چگونه با آن مواجه میشویم.
اس��م واقع��ی کاراکتری که ش��ما بازی
کردید همین «غمناز» بود؟
در این مورد اطالعی ندارم و اص ً
ش��ما در این فیلم با بازیگرانی همبازی
ال تصویری هم از
ش��دید که هر کدام تجربهه��ای متفاوتی را
این خانم در اینترنت نبود ،در حالی که از خانواده
نسبت به شما و سابقهای که در سینما دارید،
منصوری (عروس خانواده ریگی) عکس هس��ت.
ک ً
پشت سر گذاشتهاند؛ یک طرف بازیگری که
ال در س��رچهای اینترنتیام اطالعات خاصی از

آثار میرعمادی در خانه هنرمندان

نمایشگاه آثار نقاشی منیژه میرعمادی با عنوان «فیروزهای در کویر» جمعه
 ۲۴خرداد در گالری زمس��تان خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود .در این
نمایش��گاه  ۳۳اثر نقاش��ی از منیژه میرعمادی به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایلنا ،همچنین مراسم یادنامه منیژه میرعمادی با همکاری نشر
هنر ایران و فصلنامه طاووس با سخنرانی آیدین آغداشلو ،علی اکبر صادقی،
علیدهباشی،بیژنجناب،محمودرضابهمنپوروجمشیدناصریجمعه ۳۱خرداد
ساعت  ۱۷در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.

مجمع عمومی فوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نقشین یزد دعوت میگردد
تا در مجمع عمومی عادی س�االنه ش�رکت که در تاریخ 98/04/20
راس ساعت  10صبح در محل شرکت برگزار میگردد حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
 -3تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت منتهی به سال 97/12/29
 -4انتخاب هیئت مدیره (جایگزین مرحوم امان طباطبائی)
 -5انتخاب روزنامه رسمی جهت درج آگهیهای شرکت
 -6انتخاب بازرسین
 -7سایر موارد شرکت
هیئت مدیره شرکت نقشین یزد
مجمع عمومی فوقالعاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نقشین یزد ،سهامی خاص
ثبت شده به شماره  852و شناسه ملی  10840057925دعوت
میش�ود تا در جلس�ه مجمع عمومی فوقالعاده ک�ه در تاریخ
 98/04/18روز سهش�نبه در ساعت  8:00صبح در محل شرکت
واقع در یزد -انتهای خیابان امام – ابتدای بلوار بهمن کدپستی
 8919797777تشکیل خواهد شد ،حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه :افزایش سرمایه
هیئت مدیره شرکت نقشین یزد

شما معموالً در بازیگری کم کار هستید
و االن با فیلم «ش��بی که ماه کامل ش��د» به
نظر میرسد یکی از شاه نقشهای خود را در
کارنامه کاریتان ب��ازی کردهاید .آیا همین
باعث میشود که دوباره کم کار شوید؟
درس��ت اس��ت ،واقعاً این نقش برای من بس��یار
خاص بود ولی به هر حال یک بازیگر دوست دارد
کار کند و اص ً
ال کار کردن است که تجربه و دانش
او را افزای��ش میدهد به همی��ن دلیل امیدوارم
این اتف��اق نیفتد که دوباره به س��مت کمکاری
بروم و همچنین امیدوارم تولیدات س��ینمایی ما
به گونهای باشد که حق انتخاب بیشتری داشته
باشم چون مشکالت در سینمای ما فقط داشتن
فیلمنامه نیست که حتی اگر فیلمنامه خوب هم
داشته باش��یم مسئله س��رمایهگذار و تولید هم
هست .من اطالع دارم که همین فیلم «شبی که
ماه کامل ش��د» حتی از وام فارابی هم بهره مند
نشد که بسیاری از فیلمها آن را دریافت میکنند.
بماند که از س��وی وزارت ارش��اد هم فشارهایی
برای اعمال نظرهایی وجود داش��ت و ممکن بود
کار متوقف ش��ود ولی خوشبختانه تهیهکننده و
کارگردان میدانس��تند که میخواهند چه کنند
و کار را پی��ش بردن��د .در واقع میخواهم بگویم
تمام مشکالتی که در تولید یک فیلم وجود دارد
مهم اس��ت و مسئله فقط فیلمنامه نیست ،بلکه
مشکل تصویب هم داریم ،مشکل سرمایهگذار و
تهیهکننده هم داریم و بعد از همه چیزهایی که
در س��اخت فیلم پیش میآید به اکران میرسیم
که آنجا هم مشکالت زیادی وجود دارد.
احتم��االً بعد از این نقش پیش��نهادهای
مشابهی به شما داده شده است؟
در ارتباط با همین نقش که خیر چون فیلمی که
زنان بلوچ در آن باشند خیلی کم ساخته میشود
ولی متأس��فانه این اتفاق برای��م زیاد میافتد که
نقشهای مش��ابه را زی��اد پیش��نهاد میدهند.
همانطور که در فیلمس��ازی هم وقتی یک مدل
خاصی موفق شد ،شبیه آن زیاد ساخته میشود.
و س��وال آخر اینکه ب��رای مخاطبی که
به تماش��ای این فیلم مینشیند مواجهه با چه
چیزی را در اولویت میدانید؟
امیدوارم مردم از دیدن «شبی که ماه کامل شد»
خط��ر افراطیگری را دریافت کنند که آن هم به
بهانههای مختلف و نیک مثل ایمان ،خدا پرستی
و پاکس��ازی جهان از نیروهای شر افزایش یافته.
امیدوارم از تماش��ای فیلم ای��ن را دریافت کنند
که هیچ چیزی را ت��ا تحلیل نکردیم ،نپذیریم و
به خودمان و دیگران حق انتخاب بدهیم و برای
صلح و دوستی و تعامل از جامعه کوچک خانواده
تا اجتماع بزرگ انسانها تالش کنیم.
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ایوب آقاخانی در «روباه»

ای�وب آقاخانی یکی از بازیگران نمایش «روباه» اس�ت که ب�ه کارگردانی معصومه خزایی
برای اجرا آماده می شود .به گزارش مهر ،نمایش «روباه» به نویسندگی شهرام سلطانی و
کارگردانی و تهیه کنندگی معصومه خزایی با مضمونی اجتماعی داستان اتفاقی عجیب در
یک خوابگاه دخترانه را روایت می کند .این اثر نمایشی به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد
به صحنه می رود.
تئاتر

پانتهآ بهرام «مادر» را
نیمهکاره رها کرد

درحالی که کمتر از یک هفته تا آغاز اجرای
نمایش «مادر» ب��ه کارگردانی علی احمدی
مان��ده ،پانت��هآ به��رام یک��ی از اصلیترین
بازیگ��ران این نمایش به دلیل «ترک تمرین
و عدم هماهنگی با گروه» کنار گذاشته شد؛
ناهماهنگیای که ظاهرا به دلیل حضور او در
نمایش «جنایات و مکاف��ات» به کارگردانی
رض��ا ثروتی اس��ت .ظاهرا به��رام جایگزین
نقشی ش��ده که قرار بود پانتهآ پناهیها آن
را ایفا کند .پیش از ظهر روز گذش��ته روابط
عمومی نمایش «مادر» ب��ه کارگردانی علی
احمدی که از  ۳۱خ��رداد اجرای خود را در
تماشاخانه ایرانشهر آغاز میکند در خبری از
تغیی��ر در بازیگر نمایش مادر گفت .در متن
این خبر چنین آمده اس��ت« :پس از حدودا
دو ماه تمرین ،به دلیل عدم هماهنگی پانتهآ
به��رام بازیگر نقش «مادر» ب��ا گروه اجرایی
و ترک تمرین ،روی��ا میرعلمی نمایش مادر
را همراهی خواهد ک��رد .گروه اجرایی اعالم
م��یدارد با توج��ه به تعهدی که نس��بت به
اج��را در بازهی زمانی مش��خص ( ۳۱خرداد
ت��ا  ۳۱تیر) به تماش��اخانه ایرانش��هر دارد و
همچنی��ن به احت��رام مخاطبان��ی که بلیت
تهیه کردند ،خانم رویا میرعلمی ،در ادامهی
مسیر نمایش مادر را همراهی خواهند کرد».
این در حالیس��ت ک��ه پانتهآ به��رام از روز
 ۱۹خرداد و آغاز نمایش «جنایات و مکافات»
ب��ه کارگردان��ی رضا ثروتی در ای��ن اثر روی
صحنه میرود .با توجه به اینکه هفته گذشته
نام پانتهآ پناهیها به عنوان یکی از بازیگران
اصلی «جنایات و مکافات» اعالم شده و پس
از چند روز از لیست بازیگران آن در خبرهای
گروه حذف شد ،به نظر میرسد پانتهآ بهرام
جانشین او در این نمایش شده باشد.

تجسمی

«از کرانههای ارس» در «دنا»

نمایش��گاه عکسهای «حبیب فرش��باف» با
عن��وان «از کرانهه��ای ارس» از  ۲۴خرداد در
گالری دنا در تهران افتتاح میش��ود .روش��ن
ن��وروزی (کیوریتور «از کرانهه��ای ارس») با
اش��اره به برگ��زاری این نمایش��گاهدر گالری
دنا ،گفت :در این نمایش��گاه که توسط آژانس
عکس ایرانایمیجز برگزار میش��ود ۴۰ ،فریم
منتخب از مجموعه عکسهای حبیب فرشباف
از روس��تاهای دورافتاده آذربایجان در دهه ۴۰
شمسی به نمایش گذاش��ته میشود .نوروزی
در معرف��ی عکاس این مجموعه گفت :حبیب
فرشباف در تیرماه سال  ۱۳۴۲پس از گرفتن
دیپلم طبیعی به عنوان معلم س��پاه دانش به
روس��تاهای دورافتاده قرهداغ آذربایجان رفت
و تا س��ال  ۱۳۵۳در آنجا ماندگار ش��د .در آن
زمان بیش از نیمی از روس��تاهای این منطقه
معلم نداش��ت ،جادهه��ا ماش��ینرو نبودند و
برای رس��یدن به ای��ن روس��تاهای دورافتاده
باید مس��یر  ۱۲-۱۰س��اعتهای را پی��اده یا با
قاطر طی میکردند .حبیب فرشباف در مدت
زمان حضورش در این روستاها با یک دوربین
لوبیتل از زندگی روس��تائیان و رویدادهای آن
زمان عکاس��ی کرده اس��ت .به گ��زارش ایلنا،
نمایش��گاه «از کرانههای ارس» روز  ۲۴خرداد
 ۱۳۹۸در گال��ری دنا افتتاح و تا  ۳تیر ۱۳۹۸
میزبان عالقهمندان خواهد بود.

موسیقی

«موغام» در تهران و تبریز

سینما

«حکایتدریا»
و «جاندار» می آیند

تین��ا پاکروان تهیهکننده و کارگردان س��ینما
درب��اره فعالیتهای س��ینمایی خود گفت :در
حال حاضر بهعنوان پخشکننده درگیر اکران
فیلم «تگزاس» به کارگردانی مس��عود اطیابی
و «نب��ات» به کارگردانی پگاه ارضی هس��تم.
همچنین ب��ه دنب��ال اکران فیلم س��ینمایی
«حکایت دریا» ب��ه کارگردانی بهمن فرمانآرا
و «جاندار» ب��ه کارگردانی پدرام پورامیری و
حس��ین امیری دوماری هستم .وی با اشاره به
همکاریاش با ش��رکت پخش «نیکان فیلم»
بی��ان کرد :امیدوارم بتوانی��م این  ۲فیلم را در
نوبت دوم اکران عید فطر در سینماها نمایش
دهیم ،اما با توجه به اینکه ممکن است با تغییر
برخی از قوانین در س��رگروههای س��ینمایی
مواجه ش��ویم ،به همین دلیل منتظر هستیم
ت��ا ببینیم ای��ن تغییرات چگون��ه خواهد بود.
به گ��زارش مه��ر ،پاک��روان در پای��ان گفت:
همچنی��ن در ح��ال ن��گارش ی��ک فیلمنامه
هس��تم و ع�لاوه بر آن یک س��ری پ��روژه از
دیگر س��ینماگران در دس��ت دارم که امکان
تهیهکنندگی یکی از این آثار نیز وجود دارد.

ناصر عطاپور خواننده و سرپرست گروه موغام
با اشاره به این که او و گروهش این روزها خود
را برای برگزاری دو کنس��رت آماده میکنند،
گفت :اواس��ط تیر در تهران و تبریز به صحنه
میروی��م .در ای��ن کنس��رتها قطعاتی برای
مخاطب��ان اجرا میش��ود ک��ه در هیچکدام از
کنسرتهای قبلی گروه موغام اجرا نشده بود.
این خواننده خاطرنشان کرد :بخشی از کنسرت
نیز به اجرای قطع��ات خاطرهانگیز اختصاص
دارد .قرار اس��ت بهص��ورت گلچین قطعاتی از
آلبومهای قبلی گروه موغام را برای مخاطبان
اجرا کنیم" .آق الدم"" ،پریشانحال"" ،تصنیف
صل��ح"" ،ماه نیس��ی"" ،ام��واج" و ...نام بعضی
از قطعاتی اس��ت که در این دو کنس��رت اجرا
میشود .جالل حمیدی (باالبان) ،رضا نباهت
(نقاره) ،یاش��ار جوادپور (کمانچه) و ...از اعضا
و نوازندگان هس��تند .به گ��زارش هنرآنالین،
عطاپ��ور در پای��ان گفت :همچنی��ن آلبومی
در دس��ت انتش��ار داریم که این اثر در مراحل
میک��س و مس��ترینگ ق��رار دارد و ت��ا اواخر
تابستان در دسترس عالقهمندان قرار میگیرد.

