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فرهنگی

به پیشکسوتان بازیگری اهمیت بدهیم

کیه��ان ملکی بازیگر س��ینما ،تئات��ر و تلویزیون درب��اره آخرین
فعالیته��ای اخیر خ��ود در عرصه بازیگری گفت :در دو س��ریال
«س��تایش  »۳به کارگردانی «سعید سلطانی» و «محکومین» به
کارگردانی «سید جمال سید حاتمی» به ایفای نقش پرداختهام که
هر دو این مجموعه ها در نوبت پخش هستند .وی مهمترین اولویت
خود برای انتخاب نقش را فیلمنامه خوب عنوان و بیان کرد :در درجه
اول قص��ه و نقش برای من اولوی��ت دارد و در درجات بعدی گروه
پشتصحنه کار علیالخصوص شخص تهیهکننده که در پذیرش

نقش برای من دارای اهمیت زیادی است .بازیگر سریال
«مسافر خورشید» در مورد تجربه بازی در هندوستان
و فاصله سینمای ایران با بالیوود ،افزود :سینما در کشور
هندوستان حرفهای است و به لحاظ فنی میتوانند با
سینماهای بینالمللی مانند هالیوود رقابت کنند ،آنها
در جذب مخاطب هم بسیار موفق هستند ،ولی باید عنوان کنم که
ل احترامی است.
سینمای ایران نیز خوشبختانه سینمای خوب و قاب 
به گزارش میزان ،بازیگر سریال «روزهای جوانی» در خصوص کمکار

شدن پیشکسوتان عرصه بازیگری خاطرنشان کرد :ما
متأس��فانه تعداد انبوهی بازیگر توانمند پیشکسوت را
در عرصه بازیگری داریم که برای سینما و تلویزیون ما
بسیار زحمت کشیدهاند ،اما امروز بیرحمانه این عزیزان
را به حاشیه راندهایم و من ب ه عنوان یک بازیگر به این
بیمهری که در حق پیشکسوتان صورت گرفته است معترض هستم
و راه خروج از این مش��کل این است که دستبهدست هم دهیم و
شرایط را برای حضور دوباره بازیگران پیشکسوت فراهم کنیم.

توقیف«ماهمهباهمهستیم»درکرمان ادامه«دورهمی»ب امدیریمنتفیشد
روز گذش��ته  ۲۸خردادم��اه خبری از س��وی
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان
منتش��ر ش��د مبنی براینکه به لح��اظ تبعات
اجتماعی دس��تور توقیف اکران فیلم سینمایی
«ما همه با هم هس��تیم» ب��ه کارگردانی کمال
تبری��زی و تهیهکنندگی رض��ا میرکریمی در
سراسر س��ینماهای اس��تان کرمان صادر شده
اس��ت .دادخدا س��االری دراینب��اره گفته بود:
«پ��س از رصد فضای مجازی توس��ط معاونت
رص��د فضای مج��ازی و معاونت حق��وق عامه
دادسرای مرکز کرمان و با توجه به واکنشهای
اجتماعی در بین مردم استان در خصوص لهجه
کرمان��ی بازیگری که در نقش فروش��نده مواد
مخدر بازی میکرد و موجب اعتراضات ش��دید
مردمی ش��ده دستور توقیف اکران این فیلم در
سطح استان کرمان صادر و اقدامات مقتضی در
خصوص پیگیری موضوع صادر شده است ».او
حت��ی اظهار کرده بود« :در ای��ن رابطه پرونده
حقوق عمومی در دادس��رای عمومی و انقالب
کرمان تش��کیل شده و با افرادی که احساسات
و عواط��ف مردم اس��تان کرم��ان را جریحهدار
کردهاند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت!»
در همی��ن راس��تا ابراهیم داروغ��هزاده ،معاون
ارزش��یابی و نظ��ارت س��ازمان س��ینمایی در
واکنش ب��ه خبر توقیف فیلم «م��ا همه با هم
هس��تیم» گفت :اکران تمام فیلمه��ای دارای

مجوز در سینماها ادامه خواهد داشت .دو هفته
از اک��ران فیلمهای اکران عید فطر گذش��ته و
هی��چ بازخورد منفی مردمی از منظر توهین به
اقوام نداش��تهایم .او افزود :فیلم «ما همه با هم
هس��تیم» دارای یک فضای کام ً
ال فانتزی است
و هیچگون��ه توهین به اقوام ایرانی در این فیلم
و دیگ��ر فیلمهایی که مج��وز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی دولت جمهوری اسالمی ایران را
دارند وجود ن��دارد .مردم نازنین کرمان هم در
دو هفته گذش��ته از فیلمه��ای اکران عید فطر
به خوبی اس��تقبال کردهاند و س��ینماگران در
دو س��ال گذشته تمام تالش خود را کردهاند تا
فضای��ی توأم با امید و نش��اط در جامعه ایجاد
کنند .داروغهزاده گفت :امیدوارم با تصمیمهای
شتابزده فضای جامعه را تلخ نکنیم و از مسئوالن
بزرگوار استان کرمان تقاضا دارم با سعهصدر با
این مسئله برخورد کنند و با موضوعات فرهنگی
از طریق گفتوگو و هم اندیشی مواجهه داشته
باش��ند .مطمئناً تهیهکنن��ده و کارگردان فیلم
آم��اده هرگون��ه همراهی مثب��ت در چارچوب
قوانین و مصالح کشور هستند .به گزارش ایسنا،
فیلم «ما همه با هم هستیم» در ژانر کمدی به
کارگردانی کم��ال تبریزی و تهیهکنندگی رضا
میرکریمی محصول س��ال  ۹۷است که از عید
فطر در سینماهای سراس��ر کشور به اکران در
آمده است.

برنام��ه «دورهم��ی» با اجرای مه��ران مدیری
و تهیهکنندگ��ی مصطف��ی احم��دی یک��ی از
پرمخاطبترین برنامههای سیما در سال گذشته
ب��ود که براس��اس مذاکرات مدی��ران با عوامل،
قرار ب��ر تولید فصل جدید آن ب��رای پخش در
سال  ۹۸بود.
هرچند ای��ن برنامه بهرغم اع�لام اولیه ،به ایام
نوروز نرس��ید اما پخش تک قس��مت ویژه روز
س��یزده فروردینماه و رونمای��ی از دکور فصل
جدید نشان داد که عزم مسئوالن شبکه نسیم
و مهمت��ر از آن تیم تولید این برنامه برای ادامه
تولید و پخش س��ری جدید بسیار جدی است.
همان تک قس��مت اول و انتقادات مطرح شده
از س��وی مهران مدیری درباره عملکرد مدیران
دولتی در ساماندهی ش��رایط سیلزدگان ،اما
حاش��یههایی را برای برنامه رق��م زد که دامنه
آن تا توبیخ مدیر شبکه نسیم هم گسترده شد.
از هم��ان زمان هم ام��کان ادامه تولید و پخش
این برنامه که به گفته مهران مدیری قرار بود از
اردیبهشتماه بهصورت ثابت در کنداکتور پخش
شبکه نسیم قرار بگیرد ،در هالهای از ابهام قرار
داد.
حاال س��ید مصطفی احم��دی تهیهکننده این
برنامه درباره آخرین وضعیت تولید و پخش آن
باقطعیت میگوید :هیچ تصمیمی برای ساخت
سری جدید «دورهمی» وجود ندارد.

تهیهکننده «دورهمی» درب��اره برگزاری حراج
«م��وزه دورهمی» نیز گفت :ب��ا توجه به اینکه
متول��ی برگزاری حراج و فروش هدایا س��ازمان
صداوس��یمای جمهوری اسالمی اس��ت ،تمام
هدایای دریافتی از مهمانان به س��ازمان تحویل
داده میش��ود و تصمیم گیری در این خصوص
به عهده مدیران سازمان است.
احم��دی همچنین درباره اخب��اری که چندی
پیش از طرف حس��ین کرمی رئیس سیمافیلم
درب��اره س��اخت یک س��ریال  ۳۰قس��متی با
همکاری مه��ران مدیری مطرح ش��ده بود هم
عن��وان ک��رد :مذاکرهای در ای��ن خصوص با ما
انجام نشده است.
وی در پای��ان درباره فعالیته��ای بعدی گروه
تولید دورهمی گف��ت :در حال حاضر به همراه
مشغول ایدهپردازی و تحقیق
یک اتاق فکر قوی
ِ
برای تولید یک تاک ش��و با اجرای آقای مدیری
جهت پخش در فضای مجازی هستیم.
به گزارش مهر ،مهران مدیری این روزها سریال
«هیوال» را ب��ه تهیهکنندگی مصطفی احمدی
در ش��بکه نمایش خانگی در حال پخش دارد.
سریالی که با پخش چند قسمت از آن طرفداران
بیشماری را به سوی خود جذب کرده و توانسته
خود را به عنوان سریالی جذاب و موفق جایگاه
خ��ود را در می��ان طرف��داران و دوس��ت داران
سریال های نمایش خانگی باز کند.
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مصطفی دشتی در «نیاوران»

آیین گشایش نمایشگاه نقاشیهای مصطفی دشتی جمعه  ۳۱خردادماه در گالری شماره
یک فرهنگسرای نیاوران بر پا میشود .در این نمایشگاه  ۲۱اثر نقاشی از آثار مصطفی
دشتی با تکنیک اکرلیک روی بوم در معرض عالقمندان قرار خواهد گرفت .آثار به نمایش
درآمده در این نمایشگاه همچون دیگر آثار مصطفی دشتی ریشه در طبیعت دارند .این
نمایشگاه از  ۳۱خرداد تا  ۷تیر در گالری شماره  ۱فرهنگسرای نیاوران برپاست.
مستند

سیفاللهصمدیان
در «اکران تیرگان»

شنبه اول تیر ،مصادف با هفتادونهمین سالروز
تولد عباس کیارس��تمی ،آیین دیدار با عوامل
«اکران تیرگان» فیلمهای کوتاه ساعت ۱۹:۳۰
در موز ه س��ینما برگزار میشود .در این مراسم
عوامل ش��ش فیل��م و چهرهه��ای فرهنگی و
هنری حض��ور دارند و پس از امضای پوس��تر
و مراس��م آئین دیدار ،بس��ته فیلمهای کوتاه
«اکران تیرگان» نمایش داده میشود .یکی از
بخشهای مراس��م آئین دیدار ،نمایش فیلمی
کوتاه اس��ت که س��یفاهلل صمدی��ان آنرا به
«اک��ران تی��رگان» هدیه داد هاس��ت.این فیلم
پان��زده دقیقهای درواقع قس��متی از مس��تند
بلند «روزی روزگاری در مراکش» محس��وب
میش��ود که صمدی��ان از کارگاه فیلمس��ازی
مارتین اسکورس��یزی و عباس کیارستمی در
جشنواره مراکش س��ال  ۲۰۰۵ساخته است.
این فیل��م برصحبتهای عباس کیارس��تمی
و مارتین اسکورس��یزی دربار ه س��ینما و فیلم
کوتاه متمرکز اس��ت .به گ��زارش هنروتجربه،
بس��ته فیلمهای کوتاه «اکران تیرگان» شامل
«دریایتلخ» س��اخت ه فاطمه احمدی« ،آگهی
ف��روش» ب��ه کارگردان��ی قصی��ده گلمکانی،
انیمیشن «داشآکل» س��اخت ه هاجر مهرانی،
«موج کوتاه» به کارگردانی محمد اسماعیلی،
«س��یاه س��رفه» س��اخت ه رض��ا توفیقج��و و
«روش��ویی» به کارگردانی جابر رمضانی است.
فیلمه��ای کوتاه حاض��ر در این مجموعه جزو
آث��ار مطرح س��الهای اخیر س��ینمای کوتاه
ایران هس��تند ک��ه ضمن حض��ور متعدد در
جشنوارههای معتبر ملی و بینالمللی ،موفق به
کسب جوایز بسیاری نیز شدهاند.

هنرمندان

قطبالدین صادقی:

ترجیحتلویزیون
یبیکیفیتاست
سریالها 

قطبالدین صادقی ،استاد دانشگاه و کارگردان
تئاتر درباره اینکه چرا مجموعههای تلویزیونی
جدید نمیتوانند موفقیت آثار پیشین سیما را
تکرار کنند ،میگوی��د« :دلیل این را نه از من
ک ه باید از مسئولین بپرسید ،مدیران تلویزیون،
االن سریالهای کیلویی و بی سر و ته سرگرم کننده
ی میس��ازند و دلشان خوش
و ش��بهخانوادگ 
اس��ت و الب��د آنه��ا را ترجی��ح میدهند».
ی بزرگ
او تاکید میکند« :س��اخت سریالها 
ن و بازیگران بزرگ
به کارگردانها ،نویس��ندگا 
ن ب��زرگ نیاز دارد
و از هم��ه مهمتر به مدیرا 
که در حال حاضر امور دس��ت چنین کسانی
نیس��ت ».به گزارش خبرآنالی��ن ،قطبالدین
صادق��ی همچنین درب��اره فعالیتهای آینده
خ��ود در عرصه تئاتر میگوید« :در حالحاضر
سه نمایشنامه جدید نوش��تهام؛ «سیل»« ،در
چش��مان زنی» و «هیچ کس نمیداند در کجا
میمیرد» .این سه نمایشنامه در مورد مسائل
روز اس��ت که موضوعهایی چون سیلزدگان
ی اخالقیروزگار ما و داس��تان
اخیر ،بحرانها 
دو کرد در زندان آلمان را دربر میگیرد و فعال
برنامهای برای اجرای آنها ندارم .در حالحاضر
نمایش��نامههای «آنتیگون» و «سکوتت برای
ی اس��ت» را تمرین میکنیم که
کش��تنم کاف 
متن دومی ،مربوط به چهار شکلخش��ونت در
جامعه ما است».

کوتاه از هنر

«رضا» در فرانسه

هنرمندانجهان

اولیویا وایلد و جان هام
در «ریچارد جوول»

یک ناشر ،چند کامیون از کتابهایش را خمیر کرد
علی اکبر تورانیان مدیر انتش��ارات شهرآب صبح
روز گذش��ته ،کتابهای مانده در انبارش را برای
خمیر کردن بارگیری کرد .تورانیان که سالهاست
در عرصه نشر و کتاب فعالیت دارد کتابهایی را
که در انبار انتش��ارات بود بوسیله چندین ماشین
جمع کرد و برای خمیر شدن راهی کرد .تورانیان
گفت :وضعیت بحرانی کتاب و وضعیت س��خت و
دشوار بازار ،فروش نرفتن کتاب و موجودی فراوان
انبارها موجب این اقدام من ش��د .البته تسهیالت
بانکی هم داش��تیم اما معوقه شده بود و بانکها

چندی��ن برابر طلب اقس��اط
دارن��د .این ناش��ر بی��ان کرد:
انبار کتابهایم��ان متعلق به
مسجدی بود که حاال خواهان
تخلی��ه بودند .با رک��ود بازار،
فروشی را شاهد نبودیم و این
مسئله عاملی شد که خود را از
زیر بار فش��ارها خالص کنیم،
نه خری��د و نه حمایتی وجود
دارد و در اوج ناچ��اری تصمیم گرفتیم کتابها را

ب��ه خمیر و به کاغذ باطله
مب��دل کنیم .ای��ن فعال
عرصه کت��اب گفت :بنده
ط��ی این چن��د روز بیمار
شده و افسردگی گرفتهام.
کاری ک��ه س��الها برای
تولیدشان هزینه کردهایم
در مقابل چش��مانمان در
حال خمیر ش��دن و دفن
شدن هستند .در این انبار چندین میلیارد کتاب

آسیبدیدگی هنرمند موسیقی نواحی در حین ساخت ساز

ناهید مسلمی بازیگر نمایش «یک مرد و یک زن»:

پیگیری توسط مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی

ناصر نبیزاده مدیرکل ارش��اد
خراس��ان جنوبی درباره حادثه
پیشآمده برای ذوالفقار بیتانه
نوازنده و س��ازنده دوت��ار و از
هنرمن��دان موس��یقی نواحی
گفت :روز دوشنبه مطلع شدیم
که استاد بیتانه هنگام ساخت
س��از در کارگاه خود دچار حادثه ش��د .ارهای
که او با آن مش��غول کار بود با انگش��تهایش
برخورد کرد و باعث آسیبدیدگی سه انگشت
این هنرمند ش��د .مدیرکل ارش��اد خراس��ان
جنوبی ادامه داد :بالفاصله بعد از مطلع ش��دن
پیگیریهای الزم را با همکاری اسماعیل رهنی
ریاس��ت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فردوس
انجام دادیم و با حضور و پیگیری نماینده اداره
کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در بیمارستان،
اس��تاد بیتانه راه��ی اتاق عمل ش��د .نبیزاده
اضافه کرد :تا زمان اعالم نتیجه عمل نمیتوان
درب��اره حادثه و عوارض آن دقیق صحبت کرد.

داود فتحعل��ی بیگی کارگ��ردان و بازیگر تئاتر,
سینما و تلویزیون متولد  ۱۳۲۹در زنجان است.
او آثار بس��یاری را به تئاتر عرضه و دانش��جویان
گوناگونی را با هنر ارزش��مند تئاتر عجین کرده
است و از نخستین دوره برگزاری جشنواره آیینی
و س��نتی تئاتر ,هم��واره دبیری این جش��نواره
را برعهده داش��ته اس��ت و آثار بسیاری در حوزه
سیاه بازی ،روحوضی ،تعزیه و خیمه شب بازی و...
را به نمایش درآورده اس��ت .در ادامه گفتوگوی
باش��گاه خبرنگاران جوان با ای��ن هنرمند را می
خوانید.
ش��ما وضعی��ت فعل��ی تئات��ر را چگونه
ارزیابی میکنید؟
من هیچ حال خوش��ی برای تئات��ر نمیبینم .به
این دلیل که بسیاری از هنرمندان نمیتوانند کار
کنند و علت آن هم شرایط حاکم بر تئاتر است.
آی��ا ب��ا حض��ور چهرههای س��ینمایی و

به سمت خمیر شدن راهی شد که شاید مسئولین
ما را از خواب س��نگین بیدار کند تا توجه ویژه به
بحث کتاب کنند .به گ��زارش فارس ،وی گفت:
امروز تیراژ کتاب به  ۱۰۰و  ۵۰نسخه رسیده که
نش��ان میدهد کسی کتاب نمیخرد .زنگ خطر
نشر کشور به صدا در آمد و به مرور ناشران صحنه
را ترک میکنند .هزینههای تولید کتاب چند برابر
شده و عمال کسی قادر به فعالیت نیست .پس از
 ۴۰س��ال فعالیت با جان و دل امروز ناچار شدم
کتابهایم را دفن کنم.

به هر حال اداره ارشاد خراسان
جنوب��ی این هنرمن��د را تنها
نمیگذارد و پیگیر روند درمان
او خواه��د بود .عل��ی ثابتنیا
مدیرعامل انجمن موسیقی هم
از ابتدای حادث��ه تا این موقع
پیگی��ری الزم را انج��ام داد و
ب��رای درمان این هنرمند اع�لام آمادگی کرد.
به گ��زارش هنرآنالین ،ذوالفق��ار بیتانه متولد
س��ال  1340در ف��ردوس اس��ت .او نوازندگی
را از هفت س��الگی ن��زد پ��درش آموخت و از
 10سالگی کار ساخت دوتار را فرار گرفت .او در
زمره اس��تادان به نام موسیقی خراسان جنوبی
اس��ت و ن��ام وی در اطل��س فرهنگی-هنری
خراس��ان ذکر شده اس��ت .در میان آثار بیتانه
تصانیف��ی در وص��ف پیامب��ر اعظ��م (ص)،
حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و  14معصوم(ع)
بر اس��اس س��رمقامهای خراس��انی خودش به
چشم میخورد.

این نمایش برایم محک خوبی بود

نمای��ش «یک زن و یک مرد»
نوش��ته الکس��ی آربوزوف و به
کارگردان��ی هوش��مند هنرکار
ای��ن روزها در س��الن اس��تاد
انتظام��ی روی صحنه اس��ت.
ناهید مسلمی و کاظم هژیرآزاد
دو بازیگر این نمایش هستند؛
نمایشی عاشقانه و واقعگرا با تهمایه طنز .ناهید
مسلمی بازیگر پیشکسوت حوزه تئاتر که نقش
لیدیا را در «ی��ک زن و یک مرد» ایفا میکند،
درباره چگونگی حضورش در این نمایش ،گفت:
«من در مکتب آناهیتا با آقای هنرکار کارگردان
نمایش و آقای هژیرآزاد هم دوره بودیم و سالها
همدیگ��ر میش��ناختیم .پیش از ای��ن با آقای
هنرکار به عنوان بازیگر همکاری داش��تم ،اما با
آقای هژیرآزاد تنها سابقه یک نمایشنامهخوانی
داشتیم و در این کار در کنار هم قرار گرفتیم».
او همچنین درباره ویژگیهای نمایشنامه «یک
زن و یک مرد» ،گفت« :نمایش «یک زن و یک

داوود فتحعلیبیگی:

حال خوشی را برای تئاتر نمیبینیم
هزینهه��ای گ��زاف در
تئاتر موافق هس��تید؟ فکر
م��ی کنید ای��ن موضوع به
تئاتر لطمه وارد میکند؟
ش��ما نمیتوانید بگویید که
ف�لان چهره س��ینمایی حق
کار در تئات��ر را ندارد ،اما این
که این مس��ئله روال شود و
مدیران تئات��ر و دولت فکر کنند که با این بهانه
مسئولیت سرمایه گذاری در تئاتر را از گردن خود
برمی دارند ،درس��ت نیست .زمانی که قرار است
یک تئاتر گیشه خود را تامین کند به ندرت تفکر
میکند و س��عی دارد اجرایی خوشایند تماشاگر
داشته باشد .بسیاری از نمایشها که در سالنهای
خصوصی اجرا میشود ،شلنگ تخته میاندازند تا
مخاطب را س��رگرم کنند ،این تئاترها سرگرمی

برای مخاطب است نه هنری
که عامل تفکر و اندیش��ه و
مایه پیش��رفت جامعه باشد.
این س��رمایه گذاری دولتی
الزم و البته نیاز به مدیریت
دارد.
باند بازی در تئاتر را

تایید میکنید؟
باند بازی نداریم ،ولی گاهی رفیق بازی داریم .برای
نمونه من به شخصی که دوستی با او دارم سالن
میدهم ،ولی ممکن است شخصی خوشایند من
نباش��د از این رو به او سالن اجاره نمیدهم .فکر
میکنم این س��النی که تحت مدیریت من است
ملک پدرم بوده به همین جهت دوستان خود را
به آن وارد میکنم.

مرد» برای من از جذابیتهای
خاص��ی برخوردار ب��ود و با آن
ارتب��اط برقرار ک��ردم؛ چرا که
نمایشی عاش��قانه و ضدجنگ
اس��ت و به هر حال درون مایه
طنز ه��م دارد .در اصل حضور
در این نمایش ب��ه دلیل آنکه
کم پرس��وناژ است و بار س��نگینی روی دوش
بازیگران اس��ت ،به نوعی برای من محک خوبی
اس��ت تا ببینم تا چه ان��دازه میتوانم از ابتدا تا
پایان کار حضور قوی و خوبی داش��ته باش��م».
مسلمی به باش��گاه خبرنگاران گفت « :پس از
نمای��ش «کوک��وی کبوتران ح��رم» که حدود
دو س��ال پی��ش کار ک��ردم پیش��نهادی را
قب��ول نک��ردم و تمای��ل داش��تم ت��ا در اثری
ب��ازی کن��م که ارزش وقت گذاش��تن داش��ته
باش��د و خدا را ش��کر نمایش «ی��ک زن و یک
مرد» ب��رای من جذاب بود و حض��ور در آن را
پذیرفتم».

حمایته��ا از جش��نواره آیینی س��نتی
کمرنگ شده است؟
حمایتها از جش��نواره کمتر نش��ده اس��ت .ما
در فراخوان س��قفی برای کم��ک هزینه در نظر
میگیریم و به نسبت توانمندی گروه ،تعداد اعضا
و هزین��ه ها ،این کمک هزینه تنظیم میش��ود.
برای نمونه نمیتوانیم ب��ه گروهی که دو بازیگر
دارد ب��ه اندازه گروه بیس��ت نف��ره کمک هزینه
بدهیم ،گروه بیس��ت نفره به ان��دازه تعداد افراد
هزینههای باالتری دارد و اینها نیز کمک هزینه
تولید اس��ت .درست اس��ت که نوسانی در کمک
هزینهها داری��م ،اما آن را کم نکردیم ،آنچه قابل
توجه بوده این اس��ت که کل کمک هزینه تئاتر
نسبت به گذشته بیشتر نشده و شاید با توجه به
وضعیت اقتصادی فعلی کمتر شده باشد .متاسفانه
در تمام دنیا این مس��ئله وجود دارد و زمانی که
کش��ورها با معضالت اقتصادی مواجه میشوند،
نخست کمکهای دولتی به فعالیتهای فرهنگی
را کاهش میدهند.

اولیویا وایلد و جان هام نیز به ترکیب پرستاره
بازیگ��ران فیلم جدید کلینت ایس��توود با نام
«ریچارد جو ِول» (که عنوانش به همین زودی
کوتاه و واژه «چکامه» از ابتدای آن حذف شد)
اضافه شدند .پیش از این ،پل والتر هاوزر برای
نقش اصلی و س��ام راکول ب��رای ایفای نقش
وکیلش انتخاب ش��ده بودند .اما داس��تان این
درام زندگینامهای بر اس��اس مقاله مری ب ِرن ِر
در نش��ریه «ونیتی فر» شکل گرفته است؛ که
درب��اره زندگی واقعی نگهبانی اس��ت که یک
بمبگذاری را ترتیب و صحنهس��ازی میکند
ت��ا محبوب ش��ود اما پ��س از مدت��ی همه از
ماجرای واقعی باخبر میش��وند و او از جایگاه
یکقهرمانملیبهیکخائناحمقتنزلمیکند.
اولیوی��ا وایلد نقش کتی اس��کراگز خبرنگار را
بازی میکند که این افشاگری را انجام میدهد
و جان ه��ام هم مأمور افبیآیای اس��ت که
درباره پرون��ده بمبگ��ذاری تحقیق میکند.
بیل ِری در حال نگارش فیلمنامه است و جونا هیل
و لئوناردو دیکاپریو که ابتدا قرار بود دو نقش
اصلی را بازی کنند ،حاال به عنوان تهیهکننده
در پروژه مشارکت دارند؛ و البته خود ایستوود
هم با کمپانیاش «مالپاسو» از تهیهکنندگان
فیلم است .به گزارش هنروتجربه ،اولیویا وایلد
بهتازگ��ی به خاطر کارگردان��ی اولین فیلمش
«خوره کتاب» در فهرست ورایتی با عنوان «ده
کارگردانی که باید فیلمهایشان را تماشا کرد»
جای گرفت .او برای این فیلم بهش��دت مورد
توجه و تحس��ین منتقدان غرب��ی قرار گرفته
است.

اکران عمومی فیلم سینمایی «رضا» ساختهی
علیرضا معتمدی از  ۲۱آگوست ( ۳۰مرداد) در
سینماهای سراسر فرانسه آغاز میشود .کمپانی
فرانس��وی «نورته دیستربیوش��ن» که حقوق
پخش فیلم "رضا" را در فرانسه در اختیار دارد،
ضمن اعالم این خبر از پوس��تر فرانسوی فیلم
رونمایی کرد« .رضا» تاکنون در جشنوارههای
همچ��ون س��ائوپائولو برزیل ،مومب��ای هند،
هان��وی ویتنام ،به لفور فرانس��ه ،س��ندیهگو
آمریکا و پکن چین حضور داشته و جوایزی را
ازجملهتقدیرنامههیئتداورانجشنوارهمومبای
(بمبئی) و جایزهی س��ینهپالس جشنواره به
لفور بدست آورده است .به گزارش ایلنا« ،رضا»
اولین س��اخت ه علیرضا معتمدی هماکنون در
ایران در گروه س��ینماهای هنروتجربه درحال
اکران است .عرضه و پخش جهانی فیلم بر عهده
محمد اطبایی (مستقلهای ایرانی) است.

ارکسترسمفونیکدر«وحدت»

تازه ترین کنس��رت ارکستر سمفونیک تهران
س��اعت  ۲۱:۳۰روزهای  ۱۲و  ۱۳تیر ماه سال
جاری با اجرای سوئیت سمفونی «شهرزاد» به
رهبری شهرداد روحانی در تاالر وحدت تهران
برگزار می شود .به گزارش مهر ،در این کنسرت
«آواهای پولووتس��یان» از الکس��اندر برودین،
«س��مفونی ش��ماره ( ۲مومان  »)۳از سرگئی
راخمانینف و «سوئیت س��مفونی شهرزاد» از
ریمسکی کرساکف اجرا خواهد شد.

آریانپور در «نغمهها»

سینما

موافقت شورای ساخت
با سه فیلمنامه

ش��ورای صدور پروانه س��اخت در جلسه اخیر
با تولید س��ه فیلمنامه موافقت ک��رد .این آثار
قرار اس��ت با کارگردانی محسن اورنگ ،کمال
تبری��زی و حس��ین قناعت س��اخته ش��وند.
به گزارش خبرآنالین ،فیلمنامههای «فرش��ته
آب��ی» ب��ه تهیهکنندگ��ی هوش��نگ نوراللهی
کارگردان��ی و نویس��ندگی محس��ن اورن��گ،
«در کم��ال ب��ی ش��عوری» ب��ه تهیهکنندگی
محم��د آفری��ده  ،کارگردانی کم��ال تبریزی و
نویسندگی حس��ین مهکام و «پیشی میشی»
به تهیهکنندگ��ی احمد احم��دی ،کارگردانی
حس��ین قناعت و نویس��ندگی احمد احمدی،
موافقت ش��ورای ساخت س��ازمان سینمایی را
اخذ کردند.

قس��مت جدید برنامه تخصصی موس��یقیایی
«نغمهها» به تهیهکنندگی حبیباهلل ذوالفقاری
که روز جمعه  ۳۱خردادماه ساعت  ۱۶به روی
آنتن میرود ،به تقدیر و بزرگداش��ت اس��تاد
امیراش��رف آریانپ��ور اختصاص یافته اس��ت.
کتاب «موسیقی ایران :از انقالب مشروطیت تا
انقالب جمهوری اس�لامی ایران» با پژوهش و
نگارش امیراشرف آریانپور ،هنرمند و مدرس
پیشکسوت موسیقی منتش��ر شده است و به
همین بهانه برنامه موس��یقیایی «نغمهها» به
سراغ استاد امیراش��رف آریانپور موسیقیدان،
پژوهشگر و استاد دانشگاه رفته است و ضمن
تقدیر از این هنرمند به بهانه س��الها فعالیت
و تحقیق و پژوهش در زمینه موس��یقی با وی
در خص��وص تألیفاتش و موس��یقی به گفتگو
پرداخت��ه اس��ت .به گ��زارش آنا ،امیراش��رف
آریانپور یکی از شناختهش��دهترین مدرسان،
پژوهشگران و مدیران موسیقی در ایران است.
وی یکی از نخستین مروجان هنر اپرا در ایران
است و سابقه سالها مدیریت در تاالر وحدت
(رودکی س��ابق) را در کارنامه مدیریتی خود
دارد.

