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فرهنگی

«میدان جوانان سابق» در اصفهان
پردیس سیتی سنتر اصفهان فردا میزبان نمایش مستند «میدان جوانان سابق»
در ساعت  ۱۹است.پس از نمایش مستند نیز نشست نقد و بررسی با همراهی مینا
اکبری کارگردان و الهه خسروی مشاور رسانهای فیلم برگزار میشود .به گزارش
هنروتجربه ،این مستند مروری دارد بر وضعیت مطبوعات طی  ۲۰سال اخیر و تاثیری که
دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی ایران بر کار رسانه گذاشته است.

کوتاه از هنر

وزیر ارشاد در کنسرت کلهر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شامگاه دوشنبه
 27خردادماه به تماش��ای کنس��رت «ش��هر
خاموش» کیهان کلهر در تاالر وحدت نشست.
س��یدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی دوشنبه ش��ب کنسرت کیهان کلهر
را در تاالر وحدت تماش��ا کرد و با قدردانی از
کله��ر با این هنرمند گفتگو ک��رد .به گزارش
ایلنا ،سیدمجتبی حسینی ،معاون امور هنری،
محمد الهی��اری ،مدیرکل دفتر موس��یقی و
علیاکبر صفی پور ،مدیرعامل بنیاد رودکی نیز
در این اجرا حضور داشتند.

«هملت،شاهزادهاندوه»
در رشت

محمد عاقبتی قص��د دارد نمایش «هملت،
ش��اهزادهاندوه» با بازی افشینهاش��می را
که پیش از این اجراه��ای موفقی در داخل
و خارج کشور داشته است ،شنبه اول تیرماه
 ۱۳۹۸در ۲نوب��ت  ۱۸و  ۱۹:۳۰در س��الن
رحمدل مجتمع خاتماالنبیای ش��هر رشت
روی صحن��ه ببرد .بهگ��زارش مهر ،نمایش
«همل��ت ،ش��اهزادهاندوه» بازخوانی محمد
چرمش��یر از «هملت» اثر ویلیام شکس��پیر
است و اولین بار  ۱۰سال پیش در فستیوال
مونولی��و روی صحنه رفت .این اثر به تازگی
ت��ور جدی��د اجراه��ای خ��ود را در آمریکا
به پایان رس��اند و اجراهای محدودی نیز در
تهران داشت.

ایران و چین
فیلممشترکمیسازند

اولین پنل معرفی سینمای ایران که همکاری
مش��ترک بین ای��ران و چین در جش��نواره
ش��انگهای اس��ت ،به همت بنیاد س��ینمایی
فارابی برگزار شد .در این پنل که در دو بخش
برگزار شد در بخش اول سیدرضا میرکریمی
و کامیار محس��نین به نحوه تعامل مشترک
می��ان کارگردانان ایرانی و کرهای پرداختند و
در بخش دوم این پنل نیز علی نوری اسکویی
و سید وحید اولیایی به معرفی پتانسیلهای
س��ینمای ایران برای تولی��دات بین المللی،
مسیرهای تولید مشترک ،معرفی ظرفیتهای
انجام ش��ده و نحوه حمایت بنیاد س��ینمایی
فاراب��ی در فیلمه��ای س��ینمایی مش��ترک
پرداختند .به گزارش صبا ،علی نوری اسکویی
در این بخش ضمن معرفی س��ینمای ایران و
ظرفیتهای آن ،این نوید را به تهیه کنندگان
چینی داد که بنیاد سینمایی فارابی با تشکیل
کمیته تولید مش��ترک بین الملل و با تمرکز
بر کش��ورهای حوزه جاده ابریش��م ،تصمیم
جدی دارد تا از آثار سینمایی که قابلیتهای
انتق��ال ظرفیتهای فرهنگی بین دو کش��ور
را دارد ،حمایت کن��د .همچنین در این پنل
اعالم ش��د که قرار اس��ت به زودی جزییات
تولید اولین فیلم مش��ترک بین ایران و چین
معرفی شود.

مستند

«بانو» آماده نمایش شد

مس��تند «بان��و» که داس��تان زندگ��ی خانم
عصمت احمدی��ان مادر ش��هیدان فرجوانی
را روایت میکند ،آماده نمایش ش��د .محمد
حبیبیمنصور نویس��ندگی و کارگردانی این
اث��ر را بر عه��ده دارد و ثریا قاس��می هم کار
روایتگری آن را انجام داده اس��ت .به گزارش
مهر ،مستند س��ینمایی «بانو» در  ۸۲دقیقه
روایتگ��ر زندگ��ی پرف��راز و نش��یب عصمت
احمدیان ،از زنان تاثیرگذار اهواز اس��ت؛ زنی
که خ��ودش و اعض��ای خان��واده او از جمله
همس��ر و س��ه فرزندش هرکدام ب��ه نوعی با
جنگ در ارتباط هستند .زندگی پس از جنگ
و فعالیته��ای اجتماعی و اقتصادی عصمت
احمدیان نیز بخش مهمی از زندگی اوس��ت
که در این مستند به آن پرداخته شده است.

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

اجرای سوم از روز دوم کنسرت فرزاد فرخ خواننده پاپ در
بجنورد لغو شد .ابوالحسن حیدری سرپرست معاونت امور
هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه
تمامی فرآیندهای قانونی الزم برای اجرای کنسرت فرزاد
فرخ در هتل داریوش بجنورد طی شده بود ،گفت :مکاتبات
الزم با فرماندار بجنورد و فرماندهی انتظامی به انجام رسید که در نهایت
هر دو مرجع برای اجرای برنامه اعالم هماهنگی و همکاری کردند .وی
اظهار کرد :عالوه بر این ،جلسه هماهنگی دیگری با حضور نمایندگان

سینمایجهان

«بازیهایگرسنگی»میآید

«س��وزان کالینز» مش��غول نوش��تن قسمت
جدی��د مجموع��ه کتابه��ای پرف��روش
«بازیهای گرس��نگی» است که قرار است با
یک اقتباس سینمایی جدید نیز همراه شود.
ای��ن رمان جدید که هنوز عنوانی برای آن در
نظر گرفته نش��ده قرار اس��ت در ماه میسال
 ۲۰۲۰عرضه شود و داس��تان آن به اتفاقات
رویداده  ۶۴س��ال قبل از سه کتاب نخست
این مجموع��ه میپردازد« .س��وزان کالینز»
نویس��نده مجموع��ه کتابه��ای «بازیهای
گرس��نگی» در بیانیهای اعالم کرد این رمان
جدید کاوشی است در طبیعت ،اینکه ما چه
هس��تیم و چه چیز برای بقا نیاز داریم .دوره
بازس��ازی که  ۱۰سال پس از جنگ آغاز شد
و به آن «روزهای تاریک» میگویند (دورهای
که کشور در تالش برای ایستادن دوباره روی
پاه��ای خودش ب��ود) زمینه مناس��بی برای
ش��خصیتهای داس��تان فراهم میکند تا به
این پرسشها بپردازند و دیدگاه خود را نسبت
به انس��انیت تعریف کنند .به گزارش ایسنا به
نق��ل از گاردین« ،جو دریک» رئیس کمپانی
فیلمسازی «الینزگیت» گفت به عنوان خانه
فیلمهای «بازیهای گرس��نگی» ،بیصبرانه
در انتظار پایان نگارش رمان جدید «س��وزان
کالیز» هس��تیم و در طول فرآیند نگارش نیز
ب��ا او در ارتباط بودی��م و امیدواریم به رابطه
نزدیک خود در سینما نیز ادامه دهیم.

تجسمی

بازدید از «مونالیزا»
به روشی متفاوت

بازدیدکنندگان نمایشگاه «لئوناردو داوینچی »
که پاییز امس��ال به مناس��بت گرامیداش��ت
پانصدمین سالروز درگذشت داوینچی در موزه
«لوور»پاریس برگزار خواهد شد ،میتوانند در
کنار فناوری  VRاز تابلو نقاش��ی «مونالیزا»
بازدی��د کنند .این پروژه جدی��د که با عنوان
«مونالیزا ،فراتر از قاب» معرفی ش��ده اس��ت
از بیس��ت و چهارم اکتبر تا بیس��ت و چهارم
فوریه سال  ۲۰۲۰برای بازدیدکنندگان اجرا
خواهد شد .این اولین باری است که موزه لوور
از فناوری  VRبرای نمایش آثارش اس��تفاده
میکن��د .واقعیت مجازی فناوریی اس��ت که
در آن محیط��ی مجازی در جلوی چش��مان
کاربر قرار میگیرد و براس��اس حرکت سر و
بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار میکند.
مدی��ران موزه «لوور» فرانس��ه این پروژه را با
هم��کاری کمپانی «اچ تی س��ی وایو آرتس»
آغاز خواهند کرد .در بخش��ی از بیانیهای که
در رابطه با این پروژه جدید منتش��ر ش��ده،
آم��ده اس��ت« :بازدیدکنندگان این ش��انس
را دارند تا از مش��هورترین تابلوهای نقاش��ی
جه��ان در محیطی خارج از قاب شیش��های
دیدن کنند » .به گزارش مهر ،با اینحال هنوز
مشخص نیست که آیا تابلو «سالواتور موندی»
۴۵۰میلی��ون دالری که به عنوان یکی از آثار
«لئوناردو داوینچی» در س��ال  ۲۰۱۷توسط
حراجی کریس��تیز به فروش رس��ید در این
نمایش��گاه گرامیداش��ت به نمایش گذاشته
میشود یا خیر.

تئاتر

«هوس و هفت دقیقه»
در نوفل لوشاتو

جواد عزتی ،پنجشنبه  ۳۰خرداد با حضور در
عمارت نوفللوشاتو ،نمایش «هوس و ۷دقیقه»
به کارگردانی علیرضا مهران را افتتاح میکند.
«هوس و  ۷دقیقه» نوش��ته عل��ی اصغری با
نگاهی به نمایشنامه «اتوبوسی به نام هوس»
نوشته تنسی ویلیامز اس��ت که از  ۳۰خرداد
ب��ه روی صحنه میرود .در خالصه داس��تان
«هوس و  ۷دقیقه» آمده« :شهال بعد از هفت
س��ال برای دیدن خواهرش وارد یک شهرک
حاش��یهای میش��ود ،ورود او به این شهرک
سرنوش��ت تلخیگی را برایش رغم میزند»...
بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه
عبارتن��د از مهلقا باقری ،لیال بل��وکات ،فرزاد
حسنی و امیر کربالییزاده هستند .بهگزارش
خبرآنالی��ن ،این نمایش تا  ۲۹تیر هر ش��ب
ساعت  ۲۲:۳۰در عمارت نوفللوشاتو به روی
صحنه خواهد رفت.

اجرای سوم فرزاد فرخ در بجنورد لغو شد

فرمانداری،نیرویانتظامی ،قبلازاجرایکنسرتبرگزار
شد .حیدری تصریح کرد :با توجه به متن مجوز ،اجرای
برنامه در دو روز پیش بینی شد ،در روز اول به دالیلی
همچون تنظیم صدا ،پای��ان اجراهای روز اول با تاخیر
چهل دقیقهای همراه شد .سرپرست معاونت امور هنری
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد :در روز دوم همکاران نیروی
انتظامی درباره ساعات اجرا و نیز مدیریت سالن مواردی را طرح کردند
که مجموعه اقدامات و پیش بینیهای فرهنگ و ارشاد اسالمی برای

نظم و انضباط و رعایت شئونات اسالمی تشریح شد .جلسهای نیز برای
حل مشکل در فرمانداری تشکیل شد ،اما علی رغم همه تالشها و
پیگیریها اجرای سوم که آخرین اجرای برنامه بود ،با موافقت دادستان
محترم همراه نشد و به انجام نرسید .به گزارش خبرآنالین ،سرپرست
معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی
در پایان ضمن عذر خواهی از شهروندانی که علی رغم تهیه بلیت موفق
به تماشای این برنامه نشدند ،بیان کرد :هزینه بلیتها توسط موسسه
مجری در اسرع وقت به حسابشان برگردانده میشود.

الهام یوسفی:

دنیابهسمتخشونتافسارگسیختهایپیشمیرود

نمای��ش میدان نب��رد ،پیکر زن یک پیس��کودرام
عمیق و تاثیرگذار مدرن متکی بر ساختار مونولوگ
و ی��ک تصویری تلخ ،کوبنده و فراموش نش��دنی
از جنگ اس��ت .الهام یوس��فی تالش میکند تا با
اج��رای این اثر مفاهیم مورنظرش (دغدغ ه جنگ،
وطن ،خانه ،حس��رت ،فقدان ،م��رگ و تولد) را به
مخاطب منتقل کند .میدان نبرد ،پیکر زن برگرفته
از متن نمایش نامه پیکر زن همچون میدان نبرد
اثر ماتئی ویسنییک اثری ضد جنگ ،ضد خشونت
اس��ت و روایتگر اتفاقی در جنگ بوس��نی درباره
آزار رساندن به دو زن به نامهای کیت و دورا است.
ای��ن دو زن که هر یک از فرهنگ و زبان مختلفی
هستند ،به دیالوگ با یکدیگر در طول نمایشنامه
میپردازن��د و در نهایت از خود دردی مش��ترک
را ب��ه نمایش میگذارند .الهام یوس��فی کارگردان
جوان تئاتر نمایشهایی نظیر زنجیر ،تاریخ سازان
کربال ،س��ه هزار و شش��صد ثانیه مردن و خانه را
روی صحن��ه اجرا کرده اس��ت .پیکر زن همچون
میدان نبرد در جنگ بوس��نی تاکن��ون اجراهای
زیادی در کشورهای مختلف از جمله ایران داشته
اس��ت و در دهه هشتاد این نمایش برای اولین بار
با کارگردانی نظمجو با بازی فریبا کامران اجرا شده
اس��ت .ایران تئاتر با الهام یوس��فی درباره اجرای
نمایشش گفت وگویی انجام داده که ماحصل آن را
در ادامه میخوانید.
در آثارتان نظیر سه هزار و ششصد ثانیه
م��ردن و همین نمایش می��دان نبرد ،پیکر زن
یکسری موتیف یکسان مثل ساختار مونولوگ
و پرداختن به دغدغههای زنان دیده میشود؛
آیا به ارائه این فضاها در آثارتان عالقه دارید؟
بله ،این تمها ،جزو تمهای مورد عالقه ام هستند.
معتق��دم در تئاتر م��ا خیلی درس��ت و کامل به
مونولوگ پرداخته نشده است.
به چه دلیل چنین اتفاقی رخ داده است؟
استفاده از مونولوگ در ساختار اجرایی یک نمایش
و ارائه درس��تش واقعا کار س��ختی اس��ت .ساختار
مونولوگی که دراماتیک باشد کمتر در نمایشهای
ایرانی دیده میش��ود؛ ب��ه همین دلیل س��ریع از
مونولوگ عبور میکنیم .در ایران نمایشنامهنویسانی
نظیر نغمه ثمینی و محمد رضایی راد به خوبی در
این ساختار آثار درخشانی خلق کردهاند.
در کارهایتان هم خیلی تحت تاثیر سبک
کاری نغمه ثمینی هستید؟
ایش��ان از دوس��تان خوب و صمیمی من هستند.
بههرحال شباهتهایی در نوع تفکر و آثار نوشتاری

در اوای��ل دهه هش��تاد تینوش نظم جو از
این نمایش نامه ویسنی یک اقتباسی انجام داد.
چقدر در اجرایتان به این اثر رویکرد داشتید؟
ترجمه تینوش نظم جو از این نمایشنامه را دوست
دارم و مدتها روی آن مطالعه و بررسی انجام دادم.
در اجرایم با توجه به اشرافی که به زبان فرانسوی
دارم رویکرد بیشتری به متن اصلی اثر بود .من با
خالق اثر مکاتبهای داشتم تا از ایشان اجازه بگیرم و
عنوان کردم که برداشت آزادی از نمایش نامه شان
داریم و جنس اجرا و پایان نمایش ما خیلی با متن
اصلی متفاوت است.
واکن��ش ویس��نی یک در قبال کار ش��ما
چگونه بود؟
خیلی خونسردانه برخورد کرد و گفت اگر توانستید
نسخهای از اجرای نمایش را برایم بفرستید.

> در تئاتر ما خیلی درست و کامل به مونولوگ پرداخته نشده است
> استفاده از مونولوگ در ساختار اجرایی یک نمایش و ارائه درستش واقعا
کار سختی است .ساختار مونولوگی که دراماتیک باشد کمتر در نمایشهای
ایرانی دیده میش�ود؛ به همین دلیل س�ریع از مونولوگ عبور میکنیم .در
ایران نمایشنامه نویسانی نظیر نغمه ثمینی و محمد رضایی راد به خوبی در
این ساختار آثار درخشانی خلق کردهاند
> جنبه زنانه نمایش نامه برایم در درجه دوم اهمیت قرار داشت
بی��ن ما وج��ود دارد .در اج��رای نمایش خانه که
براساس نوشته نغمه ثمینی در کانادا روی صحنه
بردم اولین همکاری مش��ترکمان ش��کل گرفت.
در ای��ن اثر دغدغه زیس��تی مش��ترکمان در باب
مهاجرت به خوبی با یکدیگر تلفیق شده بود.

روزانه بارها به صورتهای مختلف در جامعه اتفاق
میافتد و بحث آزار جنسی هم بحث صرفا زنانهای
نیس��ت .طبق آماره��ا در آفریقای جنوبی هر یک
دقیقه یک ب��ار به کودکی تجاوز صورت میگیرد،
در آمریکا آمار در هر سه دقیقه یک بار است.

زن��ان ه��م در اغل��ب نمایشهای ش��ما
ش��خصیت محوری هس��تند .چقدر به حضور
موثر زنان در شکل گیری درام آثارتان اعتقاد
دارید؟
در م��ورد انتخ��اب این نمایش نامه ویس��نییک
مهمترین دلی��ل متفاوت بودن ای��ن اثر در میان
س��ایر آثارش بود و جنب��ه زنانه نمایش نامه برایم
در درجه دوم اهمیت قرار داش��ت .ویس��نی یک
در مصاحبههای��ش بارها عنوان کرده که این اثر و
خرسهای پاندایش جزو کارهای خاص او هستند
و در نمایش نامه پیک��ر زن همچون میدان نبرد
به مس��ئله فراگیری مثل جنگ و تجاوز پرداخته
اس��ت .معتقدم جنگ الزاما به تهاجم یک کش��ور
علیه کش��ور دیگر خالصه نمیش��ود و به صورت

این رش��د بیس��ابقه ماحصل چه عواملی
است؟
بیشتر به واس��طه فضاهای مجازی و تکنولوژیای
اس��ت که آدمها بمباران اطالعاتی میشوند و هیچ
فیلتر و نظاراتی روی برخی از این اطالعات که برخی
از آنها مبلغ خش��ونت و تجاوز اس��ت ،نمیش��ود.
ه��ر آدمی ب��ه راحت��ی میتواند نظ��رات مخرب و
ویرانگرش را در قالب حرف و یا س��اختن یک فیلم
با دیگران به اشتراک بگذارد .انگاری پشت همه این
مس��ائل مخرب یک برنامهریزی یا فکر وجود دارد.
درصعنتبازیهایکامپیوتریبازیخشنیمثلبازی
تک تیرانداز جزو پرمخاطبترین بازیهای رایانهای
است .دنیای ما با این برآیند به سمت خشونت افسار
گسیخته و غیر قابل مهاری پیش میرود.

«نفس عمیق» روی پرده

فیلم کالت «نفس عمیق» ساخت ه پرویز شهبازی که از فیلمهای
ده ه  ۱۳۸۰سینمای ایران اس��ت ،در سالن اصلی فرهنگسرای
ارس��باران پس از پانزده سال روی پرده میرود .این پانزدهمین
برنامه از سری اکرانهای «فیلم بزرگ روی پردهی بزرگ» است
که چهارشنب ه هر هفته بههمت فرهنگسرای ارسباران و سایت
کافه سینما برگزار میشود .این فیلم داستان سه جوان است که
در نقطه عطفی از زندگیش��ان به یکدیگر میرسند و با هم این
راه را میپیمایند و ماجراهایی برایش��ان رخ میدهد .داستان در
تهران دهه  ۱۳۷۰میگذرد .برای اکران این فیلم س��ینمایی در
فرهنگسرای ارسباران ،نسخ ه باکیفیت ویژهای از فیلم تهیه شده
اس��ت .به گزارش صبا ،این برنامه فردا چهارشنبه  ۲۹خرداد ماه
 ۱۳۹۸ساعت  ۱۹در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.

«رویای سهراب» در پایان راه

علی قویتن کارگردان و تهیه کننده «رویای سهراب» درباره آخرین
وضعیت این فیلم به خبرنگار صبا گفت :با پایان فیلمبرداری فیلم
در ش��هر کاشان ،به تازگی صداگذاری آن توسط بهروز شهامت به
پایان رسیده و رنگ بندی «رویای سهراب» با حضور ساعد نیکذات
مدیر فیلمبرداری فیلم و کامران سحرخیز تکنسین رنگ بندی در
استودیو روشنا در حال انجام است .وی ادامه داد :بعد از رنگبندی،
میکس نهایی فیلم انجام خواهد شد و تا پایان خرداد مراحل فنی
«رویای سهراب» به پایان میرسد .به گزارش صبا ،کارگردان «پل
س��فید» در پایان درب��اره اکران این فیلم س��ینمایی توضیح داد:
پس از آماده ش��دن فیلم ،اکران خصوصی با حضور اهالی رس��انه
برگزار خواهد ش��د و به جمع بندی نهایی برای اکران و حضور در
جشنوارههای داخلی و خارجی خواهیم رسید.

در اجرای شما حرکت در صحنه جایگاه
خاص��ی دارد؛ چقدر عنص��ر حرکت در انتقال
مفاهی��م م��ورد نظرتان ب��ه مخاطب به ش��ما
کمک کرد؟
صحنهای در متن اصلی نمای��ش نامه وجود دارد
ک��ه در اجراهایی که از متن دیده ام حذف ش��ده
اس��ت .این صحنه درباره دو شخصیت زن نمایش
است که تبدیل به دو مرد میشود و با هم مشغول
میخوارگی و خوش��ی هس��تند و در حین مستی
درباره فلس��فه امای مرد به الکنی حرف میزنند.
من در اثرم از این بخش با مش��اوره حرکتی خانم
ابوطالبی استفاده کردم.
در کارهایت��ان از ویدئ��و آرت اس��تفاده
گستردهای انجام میدهید؛ ویدئو آرت چقدر
با فضای اجرایی این نمایش همخوانی داشت؟
اغلب آثارم مولتی مدیا اس��ت و از آوردن سینما و
تصویر در تئاتر اس��تقبال میکنم .علی یار راستی
هم به شدت در این حوزه خوش فکر و خالق است
و ما در نمایش از المان تکرار در بحث ویدیو آرت
استفاده کردیم و ش��اید تماشاگر تمرکز چندانی
در صحنه به آن نداش��ته باش��د ،اما در بک گراند
ان��گاری یک اتفاق در این بحث رخ میدهد .آنقدر
گفتار متن این اثر سنگین است که آدمها را دچار
احساسات میکند و من در بازی گرفتن از بازیگران
و س��ایر المانهای اجرایی اثر اصال به دنبال تحت
تاثیر قرار دادن تماش��اگر نبودم و دوس��ت داشتم
تماش��اگر احس��اس کند که دو شخصیت نمایش
بازیگ��ر هس��تند و قص��ه را از زب��ان ای��ن دو نفر
میشنوند و میبینند.

«آقایشیک»دربریتانیا

فیلم کوتاه «آقای شیک» به کارگردانی علی ولیانی در یک جشنواره
بریتانیایی پذیرفته ش��د« .آقای ش��یک» عنوان یک فیلم کوتاه
کمدی به کارگردانی علی ولیانی اس��ت که برپایه طنزی صامت
ساخته شده است« .آقای شیک» در اولین حضور بینالمللی خود
به جشنواره « »First-Time Filmmakerبریتانیا راه یافت و
امیرعلی مهاجری ،مدیریت تبلیغات و پخش بینالمللی این اثر را
برعهده دارد .این فیلم کوتاه به زودی در ایران نمایش داده میشود.
به گزارش مهر ،در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است :آقای
ش��یک پرستار پیرمردی اس��ت که هنگام ورود به خانه با صدای
ناهنجار لوالی در مواجه میشود به مین دلیل قصد میکند روغن
به لوال بزند که متوجه میشود روغن تمام شده است .به فروشگاه
میرود و هنگام خرید روغن با اتفاقهای ...

سیما تیرانداز ،ژاله صامتی و  ...تماشاگران را به بازی گرفتند!

نمای��ش «عاش��قانههای خیابان» ب��ا کارگردانی
ش��هرام گیلآبادی ،شامگاه دوش��نبه  ۲۷خرداد
روی صحنه رفت تا دوره اجرایی خود را در سالن
استاد سمندریان (تماشاخانه ایرانشهر) آغاز کند.
این نمایش که با ش��یوهای تعاملی اجرا میشود،
به مسائل و معضالت زنان دستفروش میپردازد.
در مراس��م آغاز اجرای «عاش��قانههای خیابان»،
اکبر رجبی مش��هود ،مدیرعامل جمعیت طلوع
بینشانها که در نخستین اجرای «عاشقانههای
خیابان» ،به تماش��ای این اثر نشسته بود ،درباره
مختص��ات نمایش ،گفت« :قش��ر آس��یبدیده
جامعه ما ،حرفهای زیادی برای گفتن دارند اما
نمیدانند کجا و کی میتوانند حرفهای خود را
بزنن��د .اگر این افراد به س��الن نمایش بیایند و با
فضای تعاملی کار آش��ناتر شوند ،داستان زندگی

آنه��ا در کن��ار نمایش
بهصورت مس��تقیم بیان
میشود و مردم واقعیت
جاری در نمایش؛ یعنی
این نکته که دستفروشان
حق عاشق ش��دن ،حق
دیده شدن و حق زندگی
کردن دارند ،را بیش��تر و
بهتر درک میکنند ».او این اجرا را اتفاقی مثبت
ارزیابی کرد و بیان کرد« :همینقدر که مس��ائل
و مش��کالت قش��ری از جامعه مطرح میش��ود
و مردم با این مش��کالت آش��نا میش��وند ،برای
م��ن بهعنوان یک فعال مدن��ی و فعال اجتماعی
رضایتبخش است اما با توجه به پتانسیل نمایش
و حضور بازیگران بسیار خوب در این اثر ،میدانم

اتفاقهای بس��یار بهتری
در راه اس��ت ».نمای��ش
«عاش��قانههای خیابان»
ب��ه کارگردانی ش��هرام
گیلآب��ادی ،ه��ر روز
بهغیر از ش��نبهها ساعت
 ۲۱:۱۵در س��الن استاد
س��مندریان تماشاخانه
ایرانشهر اجرا میش��ود .این نمایش همچون اثر
قبلی شهرام گیلآبادی« ،یکدقیقهوسیزدهثانیه»
بهصورت تعاملی اجرا میشود .نمایشنامه این اثر را
محمد چرمشیر و بهمن عباسپور نوشتهاند و رضا
یزدانی ،سیما تیرانداز ،الهام پاوهنژاد و ژاله صامتی
در آن به ایف��ای نقش میپردازن��د .رضا یزدانی
در «عاش��قانههای خیابان» عالوه بر بازیگری ،دو

قطعه را بهصورت زنده و بههمراه گروه موسیقی
خود اجرا میکند ک��ه ترانههای این دو قطعه را
مه��دی ایوبی و عب��داهلل روا س��رودهاند .علیرضا
مه��دی زاده (نوازنده ساکس��یفون) ،میالد عدل
(نوازنده گیتار الکتری��ک) ،آرش زمانیان (نوازنده
گیتار باس) و محمد خرمی نژاد (نوازنده درامز)،
گروه نوازندگانی هس��تند که یزدان��ی را در این
اجرا همراهی میکنند .همچنینهانیه آبلهکوبها،
شیما افتخاری ،پردیس پیراهش ،تارا رفیعی پور،
مریم عبداللهی و مهس��ا فتوت گ��روه بازیگران
مواجهه نمایش هس��تند و شکلی دیگر از روایت
را به نمایش بخش��یدهاند .به گزارش خبرآنالین،
ابراهیم حقیقی گرافیس��ت نامدار ،مدیر هنری و
طراح گرافیک این نمایش و مرتضی پورصمدی
هم مدیر تصویربرداری است.

