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فرهنگی

امکان اکران «روزهای نارنجی» در پاییز
علیرضا قاسم خان تهیه کننده «روزهای نارنجی» ساخته آرش الهوتی درباره آخرین
وضعیت اکران این فیلم سینمایی گفت :در تابستان که قرارداد فیلمهای دیگر بسته
شده است و احتمال اکران فیلم «روزهای نارنجی» در پاییز وجود دارد .به گزارش صبا،
در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده است :آبان زنی میانسال است که واسطه
استخدام کارگران فصلی در شمال کشور است.

کوتاه از هنر

«آبیمایلبهصورتی»تمدیدشد

آفتاب ی�زد :نمایش «آبی مایل به صورتی»
تمدی��د ش��د« .آبی مای��ل به صورت��ی» به
نویس��ندگی و کارگردانی س��اناز بی��ان که از
 ۱۶خرداد در تماش��اخانه س��پند با استقبال
مخاطبان مواجه ش��ده ب��ود و ضمنا قرار بود
زودت��ر از موعد اجرای خ��ود را در  ۳۱خرداد
به پایان برساند ،پس از هماهنگیهای صورت
گرفت��ه با گ��روه اجرایی و درخواس��ت مکرر
تماشاگران تا  ۱۶تیر تمدید شد.

«گوهر جان» رونمایی میشود

آلبوم موس��یقی «گوهر جان» با آهنگسازی
سلمان سالک ،تنظیم عباس آزاد و آواز وحید
تاج ،جمعه  31خرداد  1398از ساعت 18:00
در شهر کتاب الهیه رونمایی میشود .سخنران
اصلی ای��ن مراس��م محمد مرآت��ی دکترای
انتوموزیکولوژی از فرانسه و استاد دانشگاه هنر
است .آلبوم «گوهر جان» شامل دو لوح فشرده
است که در آن قطعاتی به آهنگسازی سلمان
سالک به همراه چند تصنیف قدیمی اجرا شده
که عباس آزاد آنها را در قالب ارکسترال تنظیم
کرده است .به گزارش مهر ،بخش نخست این
آلبوم شامل قطعههای «صدای بال ققنوسان»،
«درد گنگ» و «آواز بلند» اس��ت .بخش دوم
این آلبوم هم ش��امل چهار تصنیف با نامهای
«گوه��ر جان»« ،جان ف��زا»« ،دیده و دل» و
«فصل خزان» اثری از عبداله خادم میثاق به
مخاطبان ارائه شده است.

«پرواز ماهیها» در آمریکا

فیلم کوتاه «پ��رواز ماهیها» به کارگردانی و
تهیهکنندگیمحمدتوریوریانبهبخشمسابقه
شانزدهمین دوره جشنواره «»fear No film
آمریکا راه پیدا کرد .این جش��نواره سینمایی
اس��امی  12فیل��م را برای بخ��ش کوتاه این
دوره را در حال��ی اع�لام ک��رد که ن��ام فیلم
کوتاه «پروازماهیها» نیز در این لیس��ت قرار
دارد« .پروازماهیه��ا» که پیش از این موفق
ب��ه دریافت مدال پالتی��ن از پنجاه و دومین
دوره جشنواره هوستن آمریکا شده و به عنوان
بهترین فیلم جش��نواره ««VKRATZE»
روس��یه انتخاب شده اس��ت این بار در بخش
مس��ابقه جش��نواره « »fear No filmب��ا
فیلمهایی از کش��ور آمریکا ،انگلیس ،سوئد،
اس��ترالیا ،پرتغ��ال ،روس��ی هو عربس��تان به
رقاب��ت خواه��د پرداخت .این فیل��م روایتگر
داس��تانمعلم جدید یک روستا است که پس
از ورود به مدرس��ه متوجه جای سوختگی با
س��یگار روی دس��ت یکی از دانش آموزانش
که تنها دختر کالس اس��ت میشود و همین
موض��وع س��رآغاز ماجراهایی برای او اس��ت.
بهگزارش ایسنا ،جشنواره «»fear No film
یکی از معتبرترین جش��نوارههای فیلم کوتاه
درغرب آمریکا اس��ت از  30خ��رداد تا  2تیر
برگزار میشود.

«رضا» در خانه هنرمندان

نشس��ت نق��د و بررس��ی فیل��م «رض��ا» به
کارگردانی علیرضا معتمدی روز چهارش��نبه
 ۲۹خردادم��اه در خان��ه هنرمن��دان برگزار
میش��ود .این فیل��م که این روزه��ا در گروه
هنر و تجربه در حال اکران اس��ت ساعت۱۷
به نمای��ش درمیآید و پ��س از آن با حضور
علیرضا معتمدی کارگردان و مجید اس�لامی
منتقد س��ینما و با همراهی تعدادی از عوامل
فیلم این اثر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
به گزارش هنروتجربه ،فیلم سینمایی «رضا»
اولین ساخته بلند داستانی علیرضا معتمدی
تاکنون در جش��نوارههای متع��دد جهانی به
نمایش درآمده در داخل کش��ور نیز از سوی
تماشاگران و منتقدان با استقبال خوبی مواجه
شده است.

رویدادهای هنری

جکی چان در «کوهنوردان»

وو جین��گ قهرمان فیلمهای اکش��ن چینی
به هم��راه دیگر بازیگ��ران مش��هور از جمله
جکی چان ،در فیلم س��ینمایی «ماجراجویی
کوهن��وردان» ایفای نق��ش کردهاند .این فیلم
بر اساس داس��تان واقعی صعود کوهنوردان به
قله اورست ساخته ش��ده است .وو جینگ که
به خاطر موفقیت فیلمهایش از جمله «گرگ
جنگجو» و «زمین ش��گفت انگی��ز» به عنوان
پادشاه گیشه شناخته میشود ،در مراسمی به
میزبانی گروه فیلم ش��انگهای از تیزر این فیلم
رونمایی کرد .وی در این مراس��م گفت :خیلی
مهم بود بفهمیم که برای کوهنوردان چقدر این
کار سخت بود و آنها را مورد ستایش قرار دهیم.
این فیلم در تاریخ  ۳۰س��پتامبر ( ۸مهر) اعالم
کردند .فیلم «کوهنوردان» داستان سفر گروهی
از کوهنوردان چینی به نامهای ونگ فوژو ،گونپو
ینهوا ،به اورست در سال  ۱۹۶۰است .به گزارش
باشگاه خبرنگاران به نقل ازهالیوود ریپورتر ،این
گروه چینی اولین کس��انی بودند که توانستند
قسمت شمالی این قله را فتح کنند .این بخش
از قله ،به خطرناکترین قسمت اورست مشهور
است .جکی چان بازیگر پیشکسوت سینمای
اکش��ن س��ابقهای طوالن��ی در هنرنمایی در
فیلمهای وزرشی داشته و فیلمهای بسیاری را
به هنرمندان ارائه کرده است.

«آریااستارک»در«مردانایکس»

جهش یافت��گان جدید فیلمی رو به اکران در
س��بک ابرقهرمانی و ترس��ناک به کارگردانی
ج��اش بون اس��ت که بر اس��اس ی��ک گروه
ابرقهرمان نوج��وان به همین نام از ش��رکت
مارول کامیکس ساخته شده است .این فیلم
ب��ه عنوان چهاردهمین قس��مت در مجموعه
فیلمهای مردان ایکس بهش��مار م��یرود .از
بازیگ��ران آن میت��وان به آنیا تیل��ور -جوی،
میسی ویلیامز (بازیگر مطرح سریال بازی تاج
و تخت) ،چارلی هیت��ون ،هنری زاگا و آلیس
براگا اش��اره کرد .آنیا تیل��ور -جوی در نقش
ایلیانا راسپوتین/مجیک :جهشیافتهای روس
با توانای��ی دورن��وردی و قدرتهای جادویی،
اوخواهرکوچکترشخصیتابرقهرمانکلوسوس
اس��ت .جهشیافتهه��ای جدی��د در تاری��خ
 ۳آوریل  ۲۰۲۰از س��وی فاکس قرن بیستم
منتشر خواهد شد .به گزارش میزان ،نکته جالب
در این نسخه از فیلم مردان ایکس عدم حضور
تمام��ی بازیگ��ران اصلی این فیل��م و حضور
چهرههای جدید س��ینمایی اس��ت .این فیلم
مستقل از مردان ایکس ساخته شده است.

جایزه برای «گاو نر»

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

فیلم «گاو نر» ساخته بوریس آکوپوف باالترین
جایزه جشنواره «کینوتاور» مهم ترین جشنواره
ملی سینمای کشور روس��یه را به دست آورد.
این جشنواره یکشنبه شب  ۱۶ژوئن با نمایش
فیلم «مرد فرانسوی» ساختهاندرو اسمیرنوف در
ش��هر سوچی کشور روسیه به کار خود خاتمه
داد .داستان فیلم «گاو نر» اولین ساخته آکوپوف
که توانست بهترین فیلم جشنواره شود ،بر رهبر
جوان یک گ��روه اراذل که درگیر فعالیتهای
جدی تبهکارانه اس��ت ،تمرکز دارد« .گاو نر»
در کن��ار جایزه بهترین فیل��م ،جایزه بهترین
فیلمبرداری را نیز از آن خود کرد .جایزه بهترین
کارگردان��ی این دوره جش��نواره به الکس��اندر
النگین برای فیلم «شعر بزرگ» رسید .الکساندر
کازنتسوف بازیگر اصلی فیلم «شعر بزرگ» نیز
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره را
از آن خود کرد.ویکتوریا تولستوگانووا بازیگر زن
روسی نیز برای بازی در نقش اوکسانا کاراس در
فیلم «باالی آسمان» جایزه بهترین بازیگر نقش
اول زن را کس��ب ک��رد .به گزارش صبا به نقل
ازهالیوود ریپورتر ،جشنواره «کینوتاور» توسط
الکس��اندر رادنیانسکی تهیه کننده بنام روسی
اداره میشود .این جشنواره که امسال  ۳۰امین
سال برگزاری خود را گرامی داشت ،بیشتر برای
شناساندن فیلمهای روس��ی به جشنوارههای
بین المللی شناخته میشود.

سپند امیر سلیمانی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در
خصوص آخرین فعالیته��ای خود در عرصه بازیگری
گفت :خیل��ی وقت اس��ت که هیچ پیش��نهاد خوبی
نداشتهام و هم اکنون هم به امور شخصی زندگی خود
پرداخته و س��ر هیچ کاری نیستم .وی دلیل کم کاری
خود در عرصه بازیگری را اینگونه شرح داد :اهل شوآف ،دروغ گفتن
و تبلیغات نیستم که بگویم پیشنهادات بسیاری دارم و آنها را قبول
نمیکنم ،اینطور نیست که پیشنهادی هم نباشد ،اما در کل تعداد

اهل دروغ گفتن نیستم ،فعال بیکارم

آثاری که برای بازی پیشنهاد میشود به شدت کاهش
یافته است .بازیگر فیلم س��ینمایی «هزار پا» درباره
کمرنگ ش��دن خود در عرصه سینما اظهار کرد :من
اکثر فعالیت ج��دی خود را در تئات��ر و یا تلویزیون
داشتهام و زیاد در سینما نبودم ،البته معدود کارهایی
بوده اما به قوت تئاتر و تلویزیون نیست ،دلیل اصلی این اتفاق هم
این است که سینما باید مرا بخواهد که بتوانم در آن حضور پیدا کنم.
وی در همین راستا ادامه داد :وقتی هیچ پیشنهاد درست و حسابی

محمدمتوسالنی:

نقشفروشیدرسینما
و تلویزیون حقیقت دارد

شبکه آیفیلم این شبها سریال «در جستجوی
آرام��ش» را تکرار میکند که محمد متوس�لانی
بازیگ��ر قدیمی س��ینما و تلویزی��ون و کارگردان
«کفشهای میرزا نوروز» ک��ه مردم با آن خاطره
دارند ،پخش میش��ود .البته او سریال «گاهی به
پشت سر نگاه کن» را هم سال  94برای رسانهملی
بازی کرده است .او دلیل کمرنگ شدن خودش را در
بازیگری و کارگردانی نگاه کام ً
ال تجاری سینما که
ارزشهای کار هنری را زیر سوال میبرد و شرایط
مطلوبی که در تلویزیون هم برای س��اخت سریال
وجود ندارد؛ عنوان کرد .متوسالنی در پاسخ به این
سوال که چرا امروز کارهای تلویزیونی و سینمایی
نمیتوانند همچون گذشته ،ماندگار بشوند ،گفت:
من فک��ر میکنم اصال��ت رمز اصل��ی ماندگاری
آثار هنری اس��ت که کمتر ای��ن روزها در کارهای
تلویزیونی و سینمایی شاهد آن هستیم .متأسفانه
به تئاتر هم راه پیدا کرده که عمدتاً در نمایشهای
موزیکال ش��اهد آن هس��تیم به هر قیمتی دنبال
جذب مخاطب هستند .مسئله معروف آنچه از دل
برآید بر دل نشیند مصداق بارزی بر آثار گذشته ما
دارد .اگر «کفشهای میرزا نوروز» هنوز برای مردم
خاطرانگیز است چون با تمام وجود در آن هنر وجود
دارد و حرف دل در آن زده شده است .بدون توجه
به مسائل جانبی دنبال ارائه یک کار منحصربفرد
بودیم؛ به همین خاطر کار دلنش��ین از آب درآمد.
وی اف��زود :ام��روز برنامهس��ازی و سریالس��ازی
ِ
رن��گ تأثیرگذاری به خود نمیگیرد
در تلویزیون
حس
چ��ون صراحت و صداقت وجود ن��دارد .من ّ
میکن��م س��ازندگان برنامه و س��ریال با مالحظه
کار میکنن��د یعنی قب��ل از هر چی��ز به معضل
خودسانسوری گرفتار میشوند .در این صورت آن
اثر ،خالص بیرون نمیآید چون مخلوطی از عقاید
سازنده و یکسری مس��ائل دیگر است .این بازیگر
و کارگردان س��ینما و تلویزیون با اش��اره به اینکه
پدیده نقشفروشی و تقسیم نقش در مهمانیهای
آنچنانی ،رانت ،مافیا و حرکت تجارت در سینما و
نمایشگاه نقاشی و چیدمان مهدی مشایخی با نام
"آجر ،سیمان و چند مصالح دیگر" در گالری ثالث
برپاست .مشایخی با بیان اینکه این مجموعه را از
سال  95شروع کرده اس��ت ،گفت :ایده اولیه من
فضای شهری بود و خانهها و اماکن قدیمی مرکز
شهر که رو به تخریب هستند توجه مرا به خود جلب
میکرد .مشایخی ادامه داد :این پروژه با عکاسی آغاز
شد .در مناطقی مانند اللهزار و منوچهری میگشتم
و از ساختمانها عکس میگرفتم .بعد متوجه شدم
که این عکسها خودش��ان مانند نقاشی سرشار از
بافت و رنگ هس��تند .سپس تصمیم گرفتم این
تصاویر را نقاش��ی کنم تا ی��ک بازنمایی و ترکیب
دوباره از آنها داش��ته باشم .در نقاشیهای خود به
تصاویر اصلی وفادار بودم زیرا هرچه میخواس��تم

حتی آثار سریالی تلویزیون به سرمنزلی نادرست،
افزود :این پدیدهها و معضالت حقیقت دارند .یعنی
اگر عمده پیشکسوتان ما به نقشفروشی و تقسیم
نقش در مهمانیهای آنچنانی اش��اره میکنند یا
از ران��ت و مافیا رنج میبرند ،حقیقت دارند .امروز
کنندگان صرفاً سرمایهگذار در
واقعاً برخی از تهیه
ِ
س��ینما و تلویزیون محتوا را قربانی کردهاند .همه
ث ش��دهاند خلوص از
این پدیدهها و معضالت باع 
بین برود .هنر در گرو خلوص و عش��ق است و کار
هنری که از این فریضههای مهم و تأثیرگذار تهی
باش��د ،آن اثر ماندگار نخواهد شد .چون هنرمن ِد
عاشق همهچیز را بدون مراعات ،مالحظه و بدون
درنظ��ر گرفت��ن منافع چه مادی و معن��وی ،وارد
عمل میشود ،در این صورت کارهایی به سرمنزل
میرسند که سالهای س��ال مردم از تماشای آن
ل��ذت میبرند .واقعاً انعکاس این نقشفروش��یها
و دخالت اسپانس��رها و س��رمایهگذاران در سینما
و تلویزیون ب��ه بدنه صدیّق و حرک��ت تأثیرگذار
آثار نمایش��ی ما لطمه وارد میکند .بازیگر سریال
«در جس��تجوی آرامش» با اش��اره به اینکه معیار
درس��تی نیس��ت که بگویی��م فیلمی ب��ه فروش
میرس��د حتماً خوب است یا س��ریالی پربیننده
میش��ود از اصول و منطق درس��ت فیلمس��ازی
برخوردار است ،خاطرنشان کرد :امروز بحث جذب
مخاطب همه دغدغه یک تهیهکننده اس��ت چون
به دنبال فروش محصول ارائه شده است .بنابراین
اص ً
ال معیار درس��تی نیست که بگوییم فیلمی که
میفروش��د حتماً فیلم خوبی اس��ت یا فیلمی که
نمیفروش��د را نیز رد کنی��م .دالیل فروش خیلی
زیاد و جامعهشناس��ان باید بگویند مردم گرایش
دارن��د این نوع فیلم را ببینند یا از س��رناچاری به
تماشایش نشس��تهاند .او خاطرنشان کرد :خیلی
دوس��ت دارم بازیگری و کارگردانی را بارها تجربه
کنم .همانطور که در دو سریال تلویزیونی حضور
پیدا کردم .ولی در این شرایط خیلی سخت است
به آن فضا نزدیک بشوم.

از سینما ندارم چگونه میتوانم با قدرت تلویزیون در سینما هم بازی
کنم ،دوستان سینما نقش��ی داشته باشند و پیشنهاد بدهند ،من
همان بازیگری هستم که در تلویزیون بازی میکنم و مطمئناً همان
انگیزه و انرژی را در س��ینما هم خواهم گذاشت .به گزارش میزان،
امیرسلیمانی با نقد وضعیت فعلی بازیگری خاطرنشان کرد :کار من
بازیگری است ،شاید مدتی ترجیح دهم به زندگی شخصی و مسائل
ش��خصیام بپردازم اما واقعیت اگر کار خوب باشد من هم میتوانم
حضور پررنگتری چه در سینما و چه در تلویزیون داشته باشم.

سعیدپیردوست:

یک عده خاص
سرکارند
همیشه ِ

سعید پیردوس��ت بازیگر پیشکس��وتی که سالها
پیش در س��ریال کارگاه علوی حس��ن هدایت به
ایفای نق��ش پرداخت ام��ا در «پاورچین» مهران
مدیری یکدفعه س ِرزبانها افتاد .اما پیش از آن در
آثار کارگردانی همچون مسعود کیمیایی به ایفای
نق��ش پرداخته و امروز کمکارترین روزهای دوران
کاری خود را س��پری میکن��د .این بازیگر یکی از
کاراکتره��ای اصل��ی س��ریالهای «نقطهچین»،
«پاورچین» و «ش��بهای برره» مه��ران مدیری
بود و با بازی در این آثار در بین مردم به ش��هرت
قابل قبولی دس��ت یافت اما حال به تعبیر خودش
بعد از س��ریال نمایش خانگی «قهوه تلخ» دعوت
نشده و حتی پیش نیامد که به برنامه «دورهمی»
هم برود .پیردوس��ت بازیگر پیشکسوت سینما و
تلویزیون دالیل کمکاری و فراموش نشدن یکسری
از بازیگران را همیش��ه در صحن��ه بودن یک عده
خاص دانست و گفت :متأسفانه شرایط به گونهای
است که کمتر از گذشته به ما کار میدهند .البته
که یکس��ری از جوانان تازهنفس آمدهاند و قاعدتاً
بیش��تر کار میکنند و وضعیت بودجهای سازمان
صداوسیما هم مناسب نیست ولی در این شرایط
هم یکس��ری هستند که این کار هنوز تمام نشده
سرکار دیگری هستند .این توجه به یک عده خاص
امثال ما پیشکسوتان که اغلب فراموش میشویم یا
ِ
کمکار ،را آزرده میکند .وی افزود :عشق مردم ما
را زنده و امیدوار نگه داشته تا کار کنیم و در صحنه
باش��یم .واقعاً وقتی در کوچه و بازار با مردم روبرو
میش��ویم انرژی به ما میدهند که بازیگر بمانیم.
دل یکاندیش��ه درست ،کارگردانی
کار ماندگار از ِ
و عوام��ل کاربلد بیرون میآید ک��ه هنوز هم این
آثار جزو پربینندهه��ای تلویزیوناند .مصداق بارز
آن چن��دی پیش بود که س��ریال «نقطهچین» از
شبکه آیفیلم روی آنتن رفت و یا اولین بازپخش
سریال «شبهای برره» که با استقبال مردم مواجه
شد .پیردوست با اشاره به اینکه کار کردن با مهران
مدیری همیشه برایم لذتبخش بوده است ،تأکید

روایت مهدی مشایخی از «آجر ،سیمان و چند مصالح دیگر» در «ثالث»

تهران از کل به جزء

در آنها وجود داش��ت ،اما در
جزییاتی مانند نوش��تههای
روی دیوار یا شماره پالکها
تغییرات��ی دادم .او درب��اره
چیدمان موجود در نمایشگاه
گف��ت :در ادامه رون��د کارم
از س��اختمانها و دیوارها به
اجزای تش��کیل دهنده آنها
یعنی آجر رس��یدم .آجر و باف��ت آن قابلیتهای
فراوانی دارند و پس از آنکه کتابهایی درباره آجر

« ۸۷متر» در تعلیق ۳۶روزه

تصویرب��رداری س��ریال
تلویزیون��ی « ۸۷مت��ر» ب��ه
کارگردانی کیان��وش عیاری
مدتی است به دلیل مشکالت
مال��ی متوقف مانده اس��ت.
تصویرب��رداری این س��ریال
چن��دی پی��ش در خیاب��ان
۱۵خرداد انجام ش��د و بعد از آن تقریباً متوقف ماند .اکنون حدود
۳۶روز اس��ت که این سریال به دلیل مشکالت مالی متوقف مانده
است و بازیگران و دیگر عوامل سر صحنه نمیروند .داستان «۸۷متر»
به اختالف و درگیری دو خانواده خلیلی و پوردورانی بر سر مالکیت
یک منزل ،برمیگردد .علیرضا پوردورانی به همراه همسر ،دو دختر
و پس��رش ،خانهای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری خریداری
میکنند اما روز اسبابکشی متوجه میشوند که خانه به فرد دیگری
به نام محسن خلیلی فروخته شده است .به گزارش مهر،مجموعه
تلویزیونی « ۸۷متر» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما
است که در  ۴۰قسمت  ۴۵دقیقهای در سیمافیلم در دست تولید
است و برنامهریزی شده سال  ۹۸روانه آنتن شود.

خواندم ،توجهم بیشتر به آن
جلب ش��د .آجر یک مکعب
ساده است که4عنصر طبیعی
در آن وج��ود دارد .در طول
تاری��خ اتفاقات زی��ادی برای
آن افتاده و ضربالمثلهای
متع��ددی درب��اره آن وجود
دارد .ای��ن نکات م��را به آجر
عالقهمند کرد و شاید کار روی آن را ادامه دهم .او با
اشاره به نگارگری روی آجرها گفت :هنوز در بعضی

جایزهسیدنیبرای«پارازیت»
«پارازیت» ساخته کارگردانی
از کرهجنوب��ی ک��ه کمدی
درام��ی س��یاه و برنده نخل
طالی کن امس��ال اس��ت،
روز یکشنبه به عنوان برنده
اصلی جشنواره فیلم سیدنی
انتخاب شد .بونگ جون-هو
کارگ��ردان این فیلم پس از بردن جایزه  ۶۰هزار دالری اس��ترالیا
(۴۱ه��زار دالر آمریکا) از این جش��نواره و تماش��اگران خاص آن
تش��کر کرد و گفت :این معنادارترین جایزه برای من است .اینجا
شهری زیبا ،سینمایی زیبا و با زیباترین تماشاگران دنیاست .این
فیلم اکنون پس از س��ه هفته نمایش بیش از  ۶۰میلیون دالر در
دنیا فروش کرده است .جایزه مستند سیدنی به «او کسی که باید
دوست داشته ش��ود» به کارگردانی اریکا گلین رسید« .همه این
مخلوقات» نیز جایزه فیلم کوتاه این جش��نواره را از آن خود کرد.
به گزارش مهر ،جایزه انیمیشن این جشنواره به «سهراب و ورستم»
 ۱۴دقیقهای ساخته لی ویتمور اهدا شد .این انیمیشن درباره تاثیر
این داستان حماسی ایرانی بر دانشآموزان استرالیایی است.

کرد :هیچوقت نمیتوانم بگویم کدام فیلم و اثرم را
بیشتر از همه دوست دارم ولی کاراکتر «پاورچین»
و «مرد هزار چهره» را بسیار دوست داشتم .عمدتاً
کار با مهران مدیری همیشه برایم لذتبخش بوده
است .بس��یاری این روزها به من گفتند که چرا با
مهران مدیری کار نکردم ،چون بعد از «قهوه تلخ»
دعوت نشدم .البته شاید ش��رایط هم به اینگونه
رقم خورده اس��ت .وی در پاس��خ به این سوال که
چرا مهم��ان «دورهمی» مهران مدیری نش��دید،
گفت :برنامه «دورهمی» پیش نیامد! البته که زیاد
تمایلی به این برنامهها نشان نمیدهم و زیاد اهل
خودنمایی ،جنجال و چالش نیستم .همیشه طنز
را دوست داش��تم حتی در کارهایی که با مسعود
کیمیایی هم انجام دادم یک شمهای از طنازی را به
رخ کشیدم .اما با کارهای مهران مدیری یک باره به
یک شخصیت کام ً
ال طنز تبدیل شدم .این بازیگر
پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه االن
دوست دارم بیشتر نقشهای جدی را تجربه کنم،
گفت :من االن بیش��تر نقشهای جدی را دوست
دارم .چ��را ک��ه کارهای طنز یک ش��رایط خاص
خودش را دارد و آن حرکتها و ش��ور و حالها با
توان امروز من همخوانی ندارد .نتوانستم
فیزیک و ِ
با علی حاتمی کار کنم ولی دوست دارم با داریوش
مهرجویی ای��ن اتفاق بیفتد .به گزارش تس��نیم،
پیردوس��ت با بیان اینکه ج��ای قصههای اصیل و
ساده قدیمی در تلویزیون خالی است ،خاطرنشان
کرد :میدانید که واقعاً قصههای قدیم یک ش��ور
و ح��ال دیگری داش��ت حتی اگر ب��ه آثارهالیوود
هم نگاه کنید فیلمهای تاریخ س��ینما و فیلمهای
تاریخی ،یک حال و هوای دیگری داش��تند .امروز
جای آثار اصیل در تلویزیون ما خالی است و جای
آن را کاره��ای کامپیوتری ،اکش��ن و پر از هیاهو
گرفته اس��ت .البته که ش��غل و حرف��ه ما ایجاب
میکند خودمان را با شرایط وفق بدهیم .زیرا وقتی
یک مقدار با نقش ارتباط برقرار میکنیم باید با آن
نقش و کاراکتر کنار بیاییم.
از ساختمانهای سطح شهر میتوانیم نگارگریها و
کاشیکاریها را مشاهده کنیم .ضمن اینکه من به
نگارگری عالقه زیادی دارم و در آثارم از آن استفاده
میکنم .ترکیب آجر و نگارگری اشاره به دو عنصری
دارد که هر دوی آنها درحال از بین رفتن هستند و
امروزه کمتر در نمای ساختمانها به کار میروند.
در چیدمان آجرهایی که در گالری قرار دادهام روی
تعدادی از آنها بخشهایی از نگارگری و طرحهای
اس��لیمی قدیم��ی را نقاش��ی کردم .ب��ه گزارش
هنرآنالین ،نمایش��گاه نقاش��ی و چیدمان مهدی
مشایخی با نام "آجر ،سیمان و چند مصالح دیگر"
تا  29خرداد در گالری ثالث برپاس��ت .این گالری
در خیابان کریمخان زند بین ایرانشهر و ماهشهر
شماره  ١٤٨قرار دارد.

«هومناژدری»دربرجآزادی
هوم��ن اژدری خوانن��ده،
آهنگس��از و ترانهس��رای
موس��یقی راک و کانت��ری
گفت :این روزها برنامهریزی
ب��رای برگ��زاری کنس��رت
هس��تیم که این کنس��رت
اوایل م��رداد در برج آزادی
برگزار میش��ود .او ادامه داد :در این کنس��رت  12قطعه شامل
"س��رتاپا صدا"" ،درگیر زمان"" ،من و ت��و"" ،چرت بعدازظهر"،
"روزهای بیتو" و ...اجرا میش��ود .عل��ی باغفر ،مازیار خواجیان،
امیرحسین بلوچیان ،پوریا قربانی بهعنوان نوازنده حضور دارند.
اژدری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد :تمام اشعار
توس��ط خودم سروده شده و تنظیم و آهنگسازی برعهده خودم
بوده است .اژدری در پایان گفت :آلبوم جدیدم که شامل 11قطعه
اس��ت در مراحل نهایی قرار دارد که این اثر تا اواخر تابس��تان به
تهیهکنندگی علی اوجی منتشر میش��ود.به گزارش هنرآنالین،
هومن اژدری شهریور سال گذشته بعد از حدود  20سال فعالیت
در حوزه موسیقی برای اولین بار در برج آزادی روی صحنه رفت.

