دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

نمیدانم چرا به یکباره از سینما حذف شدم
ارژن��گ امیرفضلی بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزی��ون درخصوص
فعالیته��ای خود در عرصه بازیگری گفت :به تازگی فیلمبرداری
فیلم سینمایی «کاتیوشا» به کارگردانی علی عطشانی را به پایان
رس��انده و هماکنون مشغول بازی در س��ریال «افسانه هزارپایان»
هستم .وی با اشاره به ادامه فیلمبرداری این مجموعه تاکید کرد:
بخشهای پایانی س��ریال «افسانه هزارپایان» در حال ضبط است
و احتماال تا اواس��ط فروردین م��اه به طول خواهد انجامید .بازیگر
فیلم «اخراجی ها» درخصوص کمکار شدن خود در عرصه سینما

افزود :من در س��ینما کمکار شدهام
زی��را پیش��نهادی به من نمیش��ود.
سینما دست عدهای خاص افتاده که
دور هم جمع ش��ده و فقط خودشان
را راه میدهن��د .طبیعتاً وقتی همه به ص��ورت گروهی کار کنند
دیگر بازی به امثال من نخواهد رس��ید .این بازیگر س��ینما درباره
افت حضور خود در س��ینما نسبت به دهه هشتاد ،اضافه کرد :در
دهه هشتاد من بازیهای زیادی را در سینما داشتم ،اما خودم هم

فرهنگی
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نمیدانم چرا یکباره حذف ش��دم .این را باید از کسانی پرسید که
آثار تولید میکنند ،زیرا من هم از این اتفاقات بیخبرم .بازیگر فیلم
«ش��کالتی» درباره برنامه خود برای گذراندن ایام نوروز  97ادامه
داد :برنامه خاصی ندارم .احتماالً سر فیلمبرداری «افسانه هزارپایان
باش��م» اما در غیر این صورت هم برنامهای برای س��فر ندارم و در
ته��ران خواهم ماند .به گزارش میزان ،امیرفضلی ضمن تبریک به
مناس��بت فرارسیدن سال نو خاطرنشان کرد :امیدوارم سال آینده
سالی سرشار از شادی و سالمت بوده و مشکالت معیشتی و مالی
مردم رفع شود.

صدای رایان هم شنیدنی است

ب��رای اولین مرتبه صدای رایان ش��جریان
در کارگاهه��ای آواز محمدرضا ش��جریان
ک��ه در مجموعه فرهنگی -هنری آس��مان
فرهنگستان هنر برگزار میشد ،شنیده شد.
کالسهای کارگاهی اس��تاد از سال 1386
آغاز شده بود و حدود یکسال بعد نمونهای
از صدای رایان برای ش��اگردان محمدرضا
شجریان پخش شد

رایان ش��جریان که کوچکترین فرزند محمدرضا
ش��جریان محس��وب میش��ود نی��ز در آین��دهای
نه چندان دور بهعنوان خواننده وارد عرصه حرفهای
موسیقی خواهد شد .برای اولین مرتبه صدای رایان
شجریان در کارگاههای آواز محمدرضا شجریان که
در مجموعه فرهنگی -هنری آس��مان فرهنگستان
هنر برگ��زار میش��د ،ش��نیده ش��د .کالسهای
کارگاهی اس��تاد از س��ال  1386آغاز ش��ده بود و
حدود یکس��ال بعد نمونهای از صدای رایان برای
ش��اگردان محمدرضا ش��جریان پخش شد .نحوه
پخش ص��دای رایان نیز جالب توجه بود .س��الها
قبلت��ر از این اتفاق محمدرضا ش��جریان تصنیف
به��ار دلکش را با تار زندهیاد محمدرضا لطفی اجرا
کرده بود .رایان روی همین فایل صوتی و همراه با
صدای پ��درش ،خوانده بود .آن روزها رایان حدودا

 11س��ال داش��ت و صدای��ش مانند بس��یاری از
ک��ودکان ،اصطالحا چپ کوک و زنان��ه بود .از آن
زمان حدود ده سال گذش��ته و طی ماههای اخیر
رایان ش��جریان اس��توریهایی را ک��ه از خودش
که نش��ان میدهد در اس��تودیو ضبط صدا پشت
میکروفن قرار دارد و مش��غول ضبط اثر اس��ت .او
احتماال حاصل همین ضبطهای استودیویی را در
آیندهای دور یا نزدیک راهی بازار موسیقی خواهد
کرد .همایون شجریان نیز سال  1382برای اولین
مرتبه آلبوم مس��تقل «نس��یم وص��ل» را در مقام
خواننده در  28س��الگی با آهنگسازی محمدجواد
ضرابیان منتشر کرد که در آن زمان مورد استقبال
جال��ب توجهی قرار گرفت و همچنان بس��یاری از
م��ردم ،همایون را با برخ��ی از قطعات همان آلبوم
به یاد میآورند .البته همایون این شانس را داشت

برای ارتقای س��طح آواز ایرانی و احیای مجدد این
هنر تالش خواهد کرد؟ کتایون خوانساری (همسر
دوم محمدرضا ش��جریان و مادر رایان) نیز سالها
قبل در مصاحبهای درباره فرزندش گفته بود :رایان
ش��جریان س��ال  1386در ونکوور کان��ادا به دنیا
آمده و قطعا از هنر محمدرضا ش��جریان بینصیب
نخواهد ماند .رایان نقاش��ی را خیلی دوست دارد.
همیش��ه میگوید؛ «بوم» بده تا نقاشی کنم .خب،
همه بچهها نقاشی را دوست دارند ،اما رایان خیلی
ش��بیه به پدرش است .کاراکتر پدرش را دارد .بچه
بسیار بااس��تعدادی است و شکوفایی او بستگی به
این دارد که ما چقدر بتوانیم او را پرورش دهیم ،اما
اصال دوس��ت ندارم روی ابرهای پدرش پرواز کند.
میخواهم او فقط روی پای خودش بایس��تد .چون
بچههای��ی که پدر و مادر مع��روف دارند کمتر کار
و تالش میکنند .نمیخواهم رایان اینطور باش��د.
چون نام خانوادگی شجریان خیلی سنگین است،
ب��ه همین خاطر باید خیلی تالش کند .به گزارش
ایلنا ،رایان همچنین مانند پدرش و برادرش عاشق
فوتبال اس��ت و برای دیدن برخی بازهای حساس
تیم ملی به اس��تادیوم میرود .این نش��ان میدهد
که عالیق مش��ترکی میان آنها وج��ود دارد .حال
باید منتظر ماند و دید آیا خاندان ش��جریان دوباره
میتواند قلهای را که محمدرضا شجریان در آواز بر
آن گام نهاده ،یکمرتبه دیگر فتح کند؟

اشکان خطیبی:

عشق به چیزهایی دارم که فراموش شده است

اش��کان خطیبی که این روزها با کنسرت -تئاتر
«ده س��ال تنهایی» در ت��االر وحدت روی صحنه
رفته است ،این اثر را تئاتری درباره سینما خواند
و گفت :اما سینما از منظر موسیقی فیلم؛ بنابراین
میتوان گفت «ده س��ال تنهایی» تئاتری اس��ت
درباره موسیقی فیلم .از طریق سه شخصیتی که
باهم خاطرات و رابطهشان را مرور میکنند اتفاق
میافتد اما نمیشود گفت حتی تئاتری است که
رویش موسیقی سوار ش��ده یا برعکس؛ میتوان
گفت یک پرفورمنس مولتیمدیا است .خطیبی با
بیان اینکه «عالوه بر تئاتر و موس��یقی اگر بخش
تجس��می کار چه نقاش��یها و چه فیلمهایی که
پخش میشود هم نباشد کار میلنگد» گفت« :ده
سال تنهایی» پرفورمنسی است که همه اجزایش
باهم پیش میرود .یک اتاق پرفورمنسیو است که
همزم��ان درباره چند چیز ح��رف میزند و همه
اجزایش باهم پیش رفته و مهم اس��ت .کارگردان
«ده سال تنهایی» با اشاره به اینکه «فکر میکنم
بخش مهجور یک فیلم موسیقیاش است» گفت:
چون همواره گفته شده موسیقی خوب یک فیلم
آن اس��ت که شنیده نشود .اما در سالهای دورتر
اینطور نبود .موسیقیها به گوش میرسید و مهمتر
آنکه تقریبا هر فیلمی یک ترانه مختص خودش را
داشت که برای آن فیلم ساخته میشد .خطیبی با
بیان اینکه  13موسیقی از فیلمهای تاریخ سینما را
انتخاب کردهایم و در این کنسرت-تئاتر بازخوانی
میکنیم ،گفت :من فکر میکنم سالهاس��ت که
دیگر ترانه فیلمی مثل گذشته شاخص نمیشود
به جز انیمیشنها و کارهای موزیکال شاید هر 5
یا  10سال برای یک موسیقی فیلم چنین اتفاقی
بیفتد .او با اشاره به اینکه «سعی کردم ادای دینی

به هویتهای مس��تقلی که ای��ن ترانهها دارند »
گفت :از ابتدا ایده این بود که دلم میخواست این
ترانهها یکب��ار در قالب یک اجرا در کنار هم اجرا
ش��وند .راههای مختلفی رفتیم تا به دراماتورژی
و خط درس��تی برسیم تا اینها را بتواند مثل یک
نخ تس��بیح به هم وصل کند .چون گس��تره باز و
عجیبی از انواع ترانهها و س��بکهای موس��یقی
دارد .خطیب��ی با بی��ان اینکه «ما م��دل اجرایی
خودمان را نس��بت به قطعات داشتیم» گفت :با
نگرش گروهی که نزدیک دو س��ال اس��ت داریم
به این قطعات نگاه کردیم ،وگرنه موس��یقیهایی
ک��ه اجرا میکنیم یا آثار پاپ اس��ت یا حتی پاپ
کالس��یک مثل الو استوری .اما به شیوه خودمان
به آن نزدیک ش��ده و اجرایش کردیم .کارگردان
«ده سال تنهایی» با اشاره به اینکه بعضی قطعات
موس��یقی که ارجاع دقیقتری به فیلم مورد نظر
داش��ته کار او را بهعنوان طراح یا نویس��نده کار
راحتتر کردند ،گفت :قطعهای مثل الو استوری
(قصه عش��ق) آنقدر در خاطره جمعی ما پررنگ
نقش بسته که در طول کار تقریبا هیچ ارجاعی به
آن ندادم جز دیالوگی که فقط به شخصیت فیلم
ارجاع داده میش��ود .خطیبی ادامه داد :بهعنوان
کس��ی که کاری طراح��ی میکند تا روی صحنه
ببرد آنهم در سالن تاالر وحدت ،طبیعی است که
دلم میخواهد از هر قشر و طیفی مخاطب داشته
باش��م اما سعی کردم برای تماشاگری که ممکن
است فیلمی از کسی مثل دیوید لینچ ندیده باشد
راه را ب��رای درک اتفاقی که دارد میافتد هموارتر
کردم .س��عی ک��ردم به قطع��ات و فیلمهایی که
برای عوام کمی مهجورتر است بیشتر بپردازم؛ یا
صحنهای از فیلم را میبینیم یا ارجاع اساسیتری

به فیلم وجود دارد .هم با مدیاهای دیگر بیشتر به
آن پرداخت؟ میشود هم در خود درام دربارهاش
حرف زده میش��ود .مثال درباره بزرگراه گم شده
مفص��ل حرف میزنیم .وقتی درباره ژانر این فیلم
و کارگردانش حرف میزنیم به این دلیل اس��ت
که کامال به ش��خصیتپردازی کاراکترهای قصه
رب��ط دارد .چون ما آدمهای قصهمان فیلمبازهای
حرفهای هستند .یکی فارغالتحصیل سینماست
و دو ت��ای دیگری شبنش��ینیهای فیلمبینی با
نام شبش��نبهها دارند .وقتی خوره فیلم هستی
طبیعتا جور دیگری درباره فیلمها حرف میزنی.
از خ�لال ای��ن روابط و گفتوگوها س��عی کردم
بخش��ی از این فیلمهایی که ممکن اس��ت کمی
مهجور مانده باشند را بهشان بپردازم .او همچنین
در پاس��خ به سوالی مبنی بر شباهت عشق فیلم
ب��ودن کاراکترهای این اثر با «س��ینما نیمکت»
محمد رحمانیان که خود خطیبی هم در آن بازی
کرده بود ،گفت :جالب است بگویم من آدم عشق
سینمایی نیستم .سینما را دوست دارم اما بدون
آن هم میتوانم زندگی کنم .کما اینکه س��ه سال
است سراغش نرفتهام .من عشق به چیزهایی دارم
که فراموش ش��ده .ب��ه چیزهایی که زمانی منبع
اتفاقها و انرژیهای خوبی بوده و االن دیگر نیست.
کارگردان «ده سال تنهایی» با بیان اینکه «سینما
برای من در این اثر خاص ابزاری است برای زدن
یک حرف» گفت :میتوانست سینما نباشد اگر از
س��ینما مدیای عوامانهتری وجود داشت سراغش
میرفتم .برای م��ن صرفا یک بازار بوده نه هدف.
چون خودم خیلی دلبس��تگی آن چنانی به فیلم
ندارم؛ از کودکی خیلی زیاد فیلم میبینم اما نفس
کشیدنم را وابسته به سینما نمیبینم .پس اینجا

سینما یک محمل است تا راهی را باز کند و حرفم
را بزنم .خطیبی ادامه داد :این جنس موس��یقی که
دوستش دارم ممکن است چندان نزدعوام استقبال
نشود .اما سینما مردمیترین هنری است که وجود
دارد و اب��زار خیلی راحتی اس��ت تا به هرچه که
میخواهی بپردازی .اینجا مس��ئلهای که رویش
دست گذاشتیم و اجرای موسیقایی که قرار است
اتفاق بیفتد ترانههای فیلمهاس��ت و اگر بخواهی
خودت را به دردس��ر بیندازی ب��رای اینکه مثال
به سینما وصل نشوی به نظر من راه خطا رفتهای.
چون اینه��ا ترانههای فیلمهاس��ت و راحتترین
راه ب��رای بیان کردن ی��ا ح��رف زدن دربارهاش
خود سینماس��ت .هر کار دیگری به نظرم ش��اید
اضافهکاری به نظر برسد وقتی آنقدر هدف و ابزار
مشخص است و باهم همپوشانی دارند .به گزارش
ایلنا ،او همچنین با بیان اینکه «ده سال تنهایی»
را دیگر اجرا نخواهد کرد ،گفت :به ش��دت اجرای
سخت و انرژیبری است .هم زمان خواننده بودن،
اجراگر ب��ودن و کارگردانی کردن و مجری طرح
بودن کار دشواری است که دیگر آن انرژی سابق
را احساس نمیکنم.

ایوب آقاخانی:

چه طرحهای��ی را برای اج��رای نمایش
آماده کرده اید؟
طبق رس��م و س��نتی که در گروه تئاتری پوشه
داریم؛ قرار اس��ت در س��ال  97اجراهایی داشته
باش��یم .نمایش اول «گربه روی ش��یروانی داغ»
اس��ت که ب��رای اجرای��ش در آذر ی��ا دی ماه با
تماشاخانه ایران ش��هر به توافق رسیدهایم .متن
این نمایشنامه متعلق به تنسی ویلیامز است.
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صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
علی تجویدی  lنوازنده

عل��ی تجوی��دی در تاری��خ
 ۱۵آب��ان س��ال  ۱۲۹۸در
تهران به دنیا آم��د .آموختن
موس��یقی را از کودکی نزد پدرش آغاز کرد.
از شانزدهس��الگی نزد حسین یاحقی نواختن
ویولن را آموخت و پس از دو س��ال به محضر
درس ابوالحسن صبا (که دوست و همکار پدر
تجویدی در زمینه نقاش��ی بود) راه یافت .او
در رش��ته نوازندگ��ی خود ،صاحب س��بکی
منحصربهف��رد ب��ود .قدرت آرش��ه و تکنیک
برجسته او در بهکارگیری از ظرایف موسیقی
کالس��یک مثل پوزیسیونهای باال تا نزدیک
خرک و آرش��هپرانیهای مخصوص و پزیکاتو
و استکاتو تحسینبرانگیز است .سرانجام وی
در  ۲۴اسفند  ۱۳۸۴در  ۸۶سالگی با بیماری
سرطان پروستات درگذشت.
حسین امیرفضلی lبازیگر

حس��ین امیرفضلی در سال
 ۱۲۹۹در محل��ه س��نگلج
تهران به دنیا آمد .حس��ین
امیرفضل��ی مش��هور ب��ه
«هوش��نگ امیرفضلی» ،فعالیت هنری خود
را ب��ا بازیگری در س��ال  ۱۳۲۲آغ��از کرد .او
همزمان در رادیو نیز ،از پرکارترین هنرمندان
بود .او سال  ۱۳۲۹با مشارکت «احمد افسانه»
دفتر سینمایی «صحرا فیلم» را تأسیس کرد
و در س��ال  ۱۳۳۷دفتر دیگ��ری را نیز به نام
«کسری فیلم» تأسیس کرد .امیرفضلی عالوه
کارگردانی
بر بازیگری در سینما ،نویسندگی و
ِ
چن��د فیلم را نیز به عهده داش��ته اس��ت .از
کاره��ای طنز او میتوان به مجموعه رادیویی
«صبح جمعه با ش��ما» اش��اره کرد .حسین
امیرفضلی در  ۲۴اسفند  ۱۳۷۰در گذشت.

استان
مدیرکل صدا و سیمای یزد:

رویکرد صدا و سیما
ایجاد نشاط و امید است

آفت�اب ی�زد  -مری�م مظف�ری :مدیر کل
صدا و سیمای یزد درنشست مطبوعاتی تشریح
برنامههای نوروز  ۹۷صدا و س��یمای مرکز یزد
گفت :برنامههای وی��ژه نوروز  97این مرکز در
چهار بخ��ش رادیو ،تلویزی��ون ،خبر و فضای
مجازی از بیست و ششم اسفند ماه آغاز خواهد
ش��د و تا پانزدهم فروردین م��اه ادامه خواهد
داش��ت .پهلوانیان با بی��ان اینکه این برنامهها
با رویکرد ایجاد روحیه نش��اط ،امید ،حرکت و
پویایی در جامعه غالبا شاد و مفرح خواهد بود
گفت:باوجود مناس��بت روزهای اندوه شهادت
و رحلت خان��دان بزرگ پیامبر عظیمالش��ان
حتم��ا برنامههای این روزها با رعایت ش��ئون
آن بزرگواران ب��ه روی آنتن خواهد رفت .وی
همچنین با اش��اره به جهانی ش��دن شهر یزد
گفت مطمئنا معرف��ی جاذبهها و ظرفیتهای
گردش��گری ،فرهنگی و اجتماعی این اس��تان
مهمترین محور برنامهه��ای این مرکز خواهد
بود .پهلوانیان تاکید کرد :همچنین برنامههای
زنده شبانه این مرکز با هدف معرفی جاذبهها
و ظرفیتهای گردش��گری استان در طول ایام
نوروز در پنج شهرستان مهم استان و در جمع
مردم هر شهرس��تان پخش خواهد شد .ایشان
ب��ا توجه به اهمی��ت مخاطبمحوری گفت :با
هماهنگ��ی اداره کل روابط عمومی س��ازمان
در زادروز می�لاد حضرت زهرا (س) س��امانه
162در سراس��ر کش��ور به ص��ورت یکپارچه
راهاندازی شده که مخاطبان میتوانند با تماس
با این س��امانه در خصوص برنامههای رس��انه
ملی واس��تانی اعالم نظر کنند .نجفی ،معاون
س��یمای مرکز نیز در این نشست خاطرنشان
کرد:در مجموع در این روزها بیش از  13هزار
دقیقه برنامه تولیدی و تامینی از ش��بکه تابان
پخش خواهد شد.

سینمای مستند

«گربه روی شیروانی داغ» را در پاییز  97روی صحنه اجرا میکنم

ایوب آقاخانی هنرمندی توانمند و مولف اس��ت.
این مولف بودنش در کارگردانی ،نویس��ندگی و
بازیگر بودنش قابل مشاهده است .هنرمندی که
بهروز مینویسد و تحت تاثیر رخدادهای اجتماعی
دور و برش اس��ت .آخری��ن کار صحنه آقاخانی
نمایش دفاع مقدس��ی «هفت عصر هفتم پاییز»
بود که مورد توجهات زیادی قرار گرفت .ایران تئاتر
ب��ا آقاخانی در باره فعالیته��ای جدید کاریش
گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.
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روزنگار

خوانند ه جدید خاندان شجریان در راه است

که از سال  1373یعنی درست زمانی که  19سال
داشت ،بهعنوان نوازنده تنبک با پدرش روی صحنه
برود و نوازندگی کند .همایون بعدها یعنی در سال
 1378در آلب��وم آهنگ وفا ب��رای اولین مرتبه به
هم��راه پدرش روی س��ن؛ خوانندگی ک��رد و آرام
آرام صدایش را به مردم شناساند .هرچند به دلیل
بیماری محمدرضا شجریان چنین شانسی نصیب
رایان شجریان نشده که در کنار پدرش روی صحنه
برود اما نام خانوادگی بلندآوازه خاندان شجریان ،راه
او را همچون همایون بسیار هموارتر از هر خواننده
رایان بیس��ت ساله همچون
دیگری کرده اس��ت.
ِ
پدرش ،برادرش ،خواهرانش و دو عمویش ،صدای
مناسبی برای اجرای موسیقی ایرانی دارد .حال باید
دید اولین حضور حرفهای رایان شجریان در عرصه
عموم��ی چگونه خواهد ب��ود و آیا همچون پدرش

هر بامداد در سراسر ایران

آیا اقتباستان وفادارانه است؟
بازنویس��ی را در متن نمایشنام��ه انجام داده ام؛
البته زیاد از روح متن تنسی ویلیامز دور نمیشوم
و دلیلی هم برای این کار نمیبینم.

برنام��ه تمرینات نمای��ش از چه موقعی
آغاز میشود؟
تمرینات از مرداد به بعد شروع میشود.

آیا خودتان هم قرار است نقش شخصیت
اصلی مرد «گربه روی شیروانی داغ» را بازی
کنید؟
هنوز به این مسئله فکر نکردهام و ترجیح میدهم
تمرکزم روی کارگردانی باشد.

نمای��ش دیگ��ری که قص��د اجرایش را
دارید درباره چه موضوعی است؟
این نمایش در اصل برای ادای احترام به زادگاهم
( آذربایجان) آماده میش��ود و هنوز نامی برایش
انتخاب نکرده ام.

آی��ا به گزینههایی که فکر کرده اید ،از
ستارههای سینما هستند؟
همیش��ه در نمایشهایم از بازیگران نامآش��نا و
شناخته ش��ده اس��تفاده کردهام که تجربه بازی
در س��ینما و تلویزیون را هم دارند و سراغ بازیگر
ستارهای که تجربه بازی در صحنه را نداشته باشد
نمیروم.

ای��ن ادای دی��ن درباره چ��ه موضوعاتی
است؟
درب��اره رش��ادتهایی اس��ت که زن��ان و مردان
ای��ن خط��ه در ط��ول تاری��خ ای��ران انج��ام
داده ان��د .به نظرم وقت مناس��بی اس��ت بعد از
س��ی س��ال فعالیت هنری رویکردی به زادگاهم
داشته باشم.

«همجا» در بلژیک

ب��رای ب��ازی در تئات��ر پیش��نهادهایی
داشته اید؟
دو ،سه پیشنهاد بازی داشتهام که چون سال بعد
درگیر این دو نمایش هس��تم ،هن��وز درباره آنها
تصمیمی نگرفته ام.
االن مشغول چه کاری هستید؟
در س��ریال «نجوا» به کارگردانی ابراهیم شیبانی
ب��ازی دارم؛ در این س��ریال یک نقش متفاوت را
بازی میکنم.

مستند «همجا» به کارگردانی مهدی قنواتی
و تهیهکنندگی محمد کاظم بیات در شرکت
فیلمس��ازی«آهنگ تصویر» به بخش رقابتی
کارگ��ران جه��ان جش��نواره بینالمللی فیلم
مستند «میلنیوم» بلژیک راه یافت .جشنواره
بینالمللی فیلم مستند میلنیوم از سال ۲۰۰۹
فعالی��ت خود را آغاز کرده اس��ت و مهمترین
رویداد س��ینمایی مستند در بلژیک است که
با حمایت اتحادیه اروپا و با شرکت فیلمهایی
از مستندس��ازان جهان هر ساله در ماه مارس
در ش��هر بروکسل برگزار میشود .این دوره از
جش��نواره از  ۲۰تا  ۳۰مارس ( ۲۹اس��فند تا
 ۱۱فروردی��ن) برگزار و مس��تند «همجا» در
 ۲۹مارس در این رویداد س��ینمایی به روی
پرده میرود .به گزارش ایسنا« ،همجا» داستان
زندگ��ی مردی بهن��ام عبدالحس��ن را روایت
میکند که یک روستا را برای خود وخانوادهاش
ساخته است.

کوتاه از هنر

اعتراض به ممیزی التاری

محمدحس��ین مهدویان با انتش��ار تیزر فیلم
«الت��اری» از ممی��زی تلویزی��ون ب��رای آن
انتقاد کرد .محمدحس��ین مهدویان کارگردان
«التاری» با انتق��اد از رویکرد تلویزیون به این
فیلم در اینس��تاگرام نوشت :یک سوال دارم از
مدیران محترم تلویزیون .آیا شما مطلع هستید
که در س��ازمان ش��ما به تیزر بیس��ت و چهار
ثانیهای یک فیلم دارای پروان ه نمایش سه مورد
اصالحیه میدن؟ میخواید پخش نکنید؟ خب
بگی��د نمیکنیم .این کارا چیه آخه؟! حاال من
از ش��ما عزیزان حاضر در این صفحه خواهش
میکنم این تیزر رو با بدبینانهترین نگاه ببینید
و هر کدومتون بگید خدایی س��ه تا اصالحیه
داره این تیزر؟ اگه آره بگید کجاهاش .ش��اید
حق با اونا باشه!
به گزارش سینماس��ینما« ،الت��اری» در کنار
شش فیلم دیگر اکران نوروزی از فردا به نمایش
درمیآید .س��اعد س��هیلی ،هادی حجازیفر،
جواد عزتی و حمید فرخن��ژاد از بازیگران این
فیلم هستند.

گلشنگرووردر«دخترشیطان»

ب��ا ادامه فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «دختر
ش��یطان» گلش��ن گ��روور معروف ب��ه بدمن
س��ینمای هند به این پروژه پیوست تا در کنار
جکی ش��روف و حمید فرخنژاد به ایفای نقش
بپردازد .گلشن گروور اولین بازیگر بالیوود است
ک��ه در فیلمهای هالیوودی ب��ازی کرده و در
پرونده کاری او بیش از چهارصد فیلم به چشم
میخورد .گلشن گروور پیش از این نیز در فیلم
«س�لام بمبئی» با قرب��ان محمدپور همکاری
داش��ته اس��ت .به گزارش فارس ،پیشبینی
میشود فیلمبرداری «دختر شیطان» تا اواخر
فروردین ماه ادامه پیدا کند.

«آرماندو» نوروزی شد

در حالیکه تصور میش��د س��ریال «دیوار به
دیوار» به کارگردانی س��امان مقدم روی آنتن
شبکه سه سیما برود ،اما س��ریال «آرماندو»
به کارگردانی احس��ان عبدیپ��ور در نهایت
توس��ط مدیران ش��بکه سه س��یما بهعنوان
س��ریال نوروزی این ش��بکه انتخاب شد .باید
دید سریال «آرماندو» چه ویژگیهای خاصی
داشته است که این مجموعه توانسته جایگزین
سریال «دیوار به دیوار» شود که در فصل اول
با اقبال عمومی مواجه ش��د .ب��ه گزارش برنا،
گمانهزنی بر این اس��ت که س��ریال «دیوار به
دیوار» بهعنوان س��ریال هر ش��بی شبکه سه
سیما بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز جایگزین
سریال «آرماندو» شود.

«پاپ» در هنروتجربه

فیلم سینمایی «پاپ» ساخت ه احسان عبدیپور
از روز  ۲۸اس��فند ماه اکران خ��ود را در گروه
هنروتجربه آغاز میکند،این فیلم از جمله آثار
اکران نوروزی هنروتجربه اس��ت .فیلم «پاپ»
فیلمی اپیزودیک است و سه داستان از اعضای
یک خانواده سیاهپوس��ت را در بوش��هر روایت
میکند که در یک برش ثابت زمانی ،هر بار از
یک طرف تعریف میشود.

«ایتالیاایتالیا»درشبکهخانگی

درام عاش��قانه فانت��زی «ایتالی��ا ایتالی��ا» به
کارگردان��ی کاوه صباغزاده به ش��بکه خانگی
عرضه ش��د .کاوه صباغزاده «ایتالیا ایتالیا» را
از داستان کوتاهی اثر جومپا الهیری ،نویسنده
مش��هور هندی اقتباس کرده است .به گزارش
فارس« ،ایتالیا ایتالیا» داس��تان آش��نایی یک
مترجم زبان ایتالیایی با یک دستیار کارگردان
و در نهای��ت ازدواج آنه��ا را در فضای��ی مابین
فانتزی و رئال روایت میکند.

