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ساعات هرجومرج

ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻔﺮ
 در میــان فیلمهــای اکرانشــده بینالمللی از
جمعه ۱۵ ،تیر طبق معمول این فصل اکشــنهای
عامهپســند حرف اول را میزننــد .کمدی علمی-
تخیلی »ببخشــید مزاحــم شــدم« ،درام موزیکال
آلمانی »نیکو ،«۱۹۸۸ ،درام ایسلندی »زیر درخت«
و مســتند موزیــکال »ویتنی« دربــاره زندگی ویتنی
هیوســتن ،خواننده فقید ،نیز در این روزها روی پرده
رفتهاند.
نخستینپاکسازی
THE FIRST PURGE

چهارمین فیلم از مجموعه »بازسازی« ،ساخته
جیمــز دیموناکــوی فیلمنامهنویــس را جــرارد
مکمــوری کارگردانی کرده که دنبالهای اســت بر
»پاکســازی :روز انتخابــات« ســال  .۲۰۱۶بار دیگر
طبق رســم این مجموعه ،در روز اســتقالل آمریکا،
 ۱۲ســاعت هرجومرج ساالنه کشــور را فرامیگیرد
که منظور از آن کاهــش میزان جرم و جنایت برای
بقیه سال طبق نظر جامعهشناختی پدران بنیانگذار
اســت ،اما خشــونت فراگیر میشــود و به انفجار
میگرایــد .ایالن نوئل ،مو مــکری و هویوان وید از
بازیگران این اکشن ترسناک هستند.
آتشبازی
FIREWORKS

انیمیشــن »آتشبازی« درام رمانتیکی است بر
مبنای یــک مجموعه زنده تلویزیون ژاپن در ســال
 ۱۹۹۳و فیلمــی ســینمایی به همین نام ،ســاخته
شــونجی ایوای که دو سال بعد از آن اکران گرفت.
این انیمیشــن ژاپنی  ۹۰دقیقــهای محصول ۲۰۱۷
را آکیوکی شــینبو و نابیوکی تاکیوچــی کارگردانی
کردهاند .نازونا دختر دانشآموزی اســت که ناچار
اســت همــراه مــادرش به شــهر دیگری بــرود و
همکالســیهایی که دل به او بستهاند ،قصد دارند
زمان را از کار بیندازند تا این جدایی اتفاق نیفتد.
فوالد خونبار
BLEEDING STEEL

جکــی چان در این اکشــن علمــی -تخیلی که
لئــو ژانگ نوشــته و کارگردانی کرده اســت ،نقش
یک بازرس پلیس در هنگکنــگ را دارد و بهدنبال
جنایتکاری است که سالحی بیوشیمیایی ساخته و
دختر گمشده او را درگیر ماجرا کرده .او ناچار است
بــا کمک یک هکر جــوان ،هم به دنبــال دخترش
بگردد و هم با لشــکری از جنایتکاران بجنگد و هم
بــا پدیده فرهنگی عجیبی به نــام »فوالد خونبار«
مقابله کند .زمــان نمایش فیلم محصول چین ۱۱۰
دقیقه است.
مرد مورچهای و زنبور
Ant-Man and the Wasp

این فیلم  ۱۱۸دقیقهای که با بودجه  ۱۶۲میلیون
دالر تهیه شده ،فیلم ابرقهرمانی دیگری از مجموعه
داستانهای کامیک و فیلمهای مارول است و مانند
فیلم »مرد مورچهای« محصــول  ،۲۰۱۵پیتون رید
آن را کارگردانی کرده .همســر مرد مورچهای سابق
در ســال  ۱۹۸۷یک بمب هستهای شوروی را از کار
انداخته اما یک قلمرو کوآنتومی را فعال کرده است
و مرد مورچهای با تصور اینکه او مرده ،دخترشــان،
هــوپ وان داین /زنبور )اوانجلیــن لیلی( ،را بزرگ
کرده است .اسکات النگ )پل راد( ،خالفکار خردهپا،
به کســوت مرد مورچهای درمیآید که با پوشیدن
لباســی میتواند جثهای کوچــک در حد مورچه و
نیرویی فوقالعاده کسب کند.
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بیستمین جشن خانه سینما بدون مراسم برگزار خواهد شد
بهناز شــیرباني :امسال خانه ســینما جشني نخواهد
داشت؛ خبري که در آســتانه برگزاري بیستمین دوره
این جشن بسیاري را غافلگیر کرد .این خبر را منوچهر
شاهســواري ،مدیرعامــل خانه ســینما ،در نشســت
خبريای کــه به منظور چگونگي برگزاري جشــن با
حضور علي نصیریان ،رئیس جشن و تورج منصوري،
دبیر هیئتمدیره آکادمي برگزار شــد ،مطرح کرد ،اما
دالیل برگزارنشدن جشــن در این دوره هم قابلتأمل
بود .به گفته شاهســواري »آنچه اعالم ميشود شاید
با فضاي کنوني بهنوعي همپیماني داشــته باشــد و
درحاليکه از زوایاي گوناگــون تعرضات اقتصادي و
فرهنگي وارد ميشود ،باید سهم خود را ادا کنیم.
ایام پرغصه و پرقصهاي را ميگذرانیم و به اتکاي
آن راز عمیــق تاریخ ما که میهندوســتي را در خود
دارد ،امســال بر اساس سیاســت چند سال خود که
ميگوید ســینماي ایران قابل تفکیک نیست و رو به
مردم ایران دارد ،تصمیم گرفتیم جشــن سینما را با
داوري خوب به قوت اجرا کنیم ،اما از مراســم بزرگ
و هزینه اضافي خــودداري ميکنیم« .او ادامه داد:
»چنین تصمیمي براي ما ســخت بود ،چون قرار بود
یک روز خوش داشــته باشــیم ،ولي این یک تصمیم
جمعي بود .مجوز این کار باید از رئیس جشــن هم
گرفته ميشد و خوشحالم که از سوي آقاي نصیریان
تشویق هم شدیم«.
او گفت» :گاهي اوقات ســاده است آتشانداختن
بین دو گروه و دو سلیقه ،ولي این کار جز سوختن چیزي
ندارد .شما به ما کمک و ما را راهنمایي کنید که از این
مسیر خارج نشویم .یقین دارم شما در این حسوحال
با ما شریک خواهید بود .از اینکه گاهي اوقات از خانه
ســینما خبر و نظر ميخواهید و ما کوتاهي ميکنیم
ما را ببخشــید ،زیرا گاهي چارهاي جز سکوت نداریم.
ما نميتوانیم اگر کاري بــراي همکارانمان ميکنیم،
آن را در معرض ویترین رسانهها بگذاریم .پیش از این
هم گفتــهام ما باید کار کنیــم و کار کنیم و کار کنیم.
فضاي خانه ســینما فضاي کار ،تالش و تجدیدنظر در
ساختارهاي ماست«.
حضور علي نصیریان بهعنوان دبیر بیستمین جشن
خانه ســینما از ابتدا کنجکاوي بســیاري را بههمراه
داشــت .نصیریــان در صحبتهایــش بــه عادالنه
برگزارشــدن داوريها اشــاره و تأکید کرد که بهدور از
فضاي حاشــیهاي ،داوريها در ایــن دوره بهگونهاي
باشــد که عدل و انصاف در تمامــي زمینهها رعایت
شــود .او در بخش دیگــري از صحبتهایش گفت:
»جشــن فرهنگي براي تشویق اســتعدادهاي جوان
الزم اســت ،اما امسال قرار است جشن بیستم در یک
چارچوب محدودتر برگزار شــود« .او ادامه داد» :اگر
کســي به اســکار ميرود باعث افتخار همه جامعه
سینمایي است و من به آقاي فرهادي هم گفتهام که

من لذت ميبرم شــما جایزه ميگیریــد .این از جمله
کارهایي است که ما  ۵۰ســال پیش انجام ميدادیم
و قبل از ما هم بوده ،همانطور که ســینما با غفاري
و گلستان شروع شده و با کیمیایيها ادامه پیدا کرد«.
در ادامــه این نشســت ،تــورج منصــوري ،دبیر
هیئترئیســه جشــن بزرگ ســینماي ایران ،بعد از
خوشــامدگویي و صحبتهاي مختصري ترجیح داد
پاسخگوي پرسشهاي خبرنگاران باشد .او در پاسخ
به این پرســش که چــه برنامهاي بــراي محدودتر
برگزارکردن جشــن اتخاذ شــده اســت؟ گفت» :ما
در جلســات متعددي که در طول ســه سال گذشته
بهعنوان مؤسســان انجمــن هنرها و فنون ســینما
داشتیم ،سعي ميکردیم به شــرایط برگزاري جشن
به صورتي که در اساســنامه نوشــته شــده نزدیک
شویم .پیشــنهادات بســیاري براي چگونگي جشن
امســال مطرح شــد ،اما قطعا در این میان موضوع
داوري در همه ادوار برگزاري جشــن بســیار حیاتي
و اساسي بوده اســت و در همه این سالها تأکید بر
این بوده که شــب اعالم برگزیدگان ،جشني باشکوه
برگزار شــود ،اما مــا بهعنوان آخرین دور از شــکل
قبلي جشن با توجه به مسائل ماليای که گریبانگیر
خانواده سینماست ،این تصمیم را گرفتیم و احساس
کردیم با صرفهجویي ميتوانیم دین بیشتري از حق
همکارانمان را ادا کنیم«.
او ادامــه داد» :ســعي کردیــم صرفهجویي کنیم
تــا مســائل بیمــهاي و ازکارافتادگي اعضــاي خانه
ســینما را بهتــر پیش ببریــم و این هزینــه را صرف
ریکاوري مجموعه بزرگتــري ميکنیم .بههرحال ما
بهعنوان افــرادي که در خانه ســینما کار ميکنیم و
با جمع ســینمایيها در ارتباط هستیم ،نیاز سینما به
صرفهجویي را در این دوره احساس کردیم .همچنین

در دورهاي که کشــور در شــرایط اقتصادي مناســبي
نیست ،بهتر دیدیم که جشن خانه سینما نیز با شرایط
اقتصادي کشــور همســویي بیشتری داشــته باشد؛
همانطور که مردم در زندگي خصوصي خودشان در
مقایسه با قبل ،بابرنامهتر رفتار ميکنند و صرفهجویي
بیشتري به خرج ميدهند .ما هم احساس کردیم نیاز
است اینگونه صرفهجویي را انجام بدهیم«.
پرسش بعدي این نشست از علي نصیریان بود که
حضور او چه تأثیري در جشن دارد؟ او در پاسخ گفت:
»کار من اجرائي نیســت؛ اما اگر از خودم ميپرســید،
نميدانم حضورم در جشــن چه تأثیري دارد« .مازیار
میري پس از صحبتهاي نصیریان در پاســخ به این
پرســش گفت» :اعتبار آقاي نصیریان افتخاري براي
ما است و همه افرادي که در روند برگزاري بیستمین
جشن خانه سینما فعالیت ميکنند ،باعث افتخارشان
اســت که ایــن دوره به دبیري آقــاي نصیریان برگزار
ميشــود« .تورج منصوري در ادامــه درباره جزئیات
برگزاري جشــن خانــه ســینما گفت» :هنــوز براي
چگونگي برگزاري »شب جشن« تصمیمي نگرفتهایم
و پیشــنهادهای مختلفي مطرح شده؛ ازجمله انتشار
برگزیدگان در رســانه یا به صورت اعالم زنده .اشکال
مختلفي وجــود دارد؛ امــا هنوز بــه تصمیم نهایي
نرســیدهایم .متأسفانه امســال هم دیر شروع کردیم؛
هرچند که قرار بر این بود که همه چیز زودتر مشخص
شــود؛ اما ایــن بهانه خوبــي نیســت« .منصوري در
صحبتهایش از همزماني ماه محرم و برگزاري جشن
خانه سینما خبر داد و تأکید کرد امسال مراسم جشن
خانه سینما  ۲۱شهریور برگزار نخواهد شد.
در ادامــه نامه کانون کارگردانان و شــرکت همه
فیلمهایي که تا به امسال تولید شده و پروانه ساخت
دارند ،مطرح شد .منصوري در واکنش به این پرسش

گفــت» :دربــاره موضوعي کــه کانــون کارگردانان
درخواســت کرده بود ،باید بگویم بهتر اســت جواب
یک خواســته مطلوب و معقول را بجا داد تا اینکه در
قبال یک ســؤال منطقي جوابــی هیجاني داد .کانون
کارگردانان در یک نامه درخواست کرد که حسابمان
را با فیلمهایي که مدتی خاص نمایش داده نشدهاند،
صــاف کنیم؛ آن هم بــه دلیل اینکه امســال آخرین
دوره برگزاري جشــن به شــیوه غیرآکادمیک اســت.
قرار شد یک بازه سهساله را در نظر بگیریم و چون ما
ميخواهیم تخصصهاي شاخهاي را بررسي کنیم ،به
این نتیجه رسیدیم که به قاعده عمومي همواره راجع
بــه فیلمهایي قضاوت کنیم که بــه نمایش عمومي
درآمدهاند تا برخي به ضدتبلیغ تبدیل نشوند و برخي
هم از ج ّو دور نشوند«.
او ادامه داد» :درخواســت کانون مبني بر این بود
که پروانه فیلمسازي لحاظ شود و دراینباره به مازیار
میري مأموریت داده شــد که موضوع را بررسي کند؛
چون هم مورد وثوق کانون کارگردانان است و هم در
جلسات ارشاد حضور داشــته است .طبق آماري که
ما در دســت داریم ۴۰ ،فیلم در سال  ۴۵ ،۹۴فیلم در
ســال بعد و  ۴۳فیلم در سال  ۹۶تولید شده که دیده
نشــدهاند ،در نتیجه این  ۱۲۸فیلم باید به  ۷۵فیلم ما
اضافه ميشــد .به این صورت که در دو ماه دستکم
باید روزي پنج فیلم به نمایش گذاشته شود که خیلي
عملي نیست .ضمن اینکه از بین  ۷۵فیلم ما  ۴۵فیلم
باید روي پرده نمایش داده شــوند و در نهایت حدود
 ۱۷۰فیلم را در مدت کمتر از دو ماه باید نمایش دهیم.
با همه این توصیفات ميبینید که به شکل تکنیکي این
درخواست عملي نیست«.
در ادامــه این نشســت بحــث مبلغي کــه براي
برگزاري جشن سال گذشــته صرف شده بود ،مطرح
شد .اینکه جشن ســال قبل یک میلیارد هزینه داشته
و هزینه جشن نوزدهم  ۸۲۴میلیون تومان بوده است
که شاهسواري در پاسخ به این پرسش گفت» :مسئله
ما خانه ســینما اســت و اگــر رویدادي دیگــر برگزار
ميشود ،متولي خودش مثل ســازمان سینمایي باید
پاسخگو باشــد .اصوال خانه سینما در مقابل استفاده
از اسپانســر یک قید اخالقي دارد که اســتیج خود را
نميفروشــد .مطلقا این تصمیمگیــري ربطي به آن
شایعه ندارد که سازمان بازرسي به این موضوع ورود
کرده است .هر کسي هر کاري ميکند ،موظف به دادن
گزارش اســت و ما هم گزارش خود را ارائه کردهایم و
اتفاقا هیچگونه ایرادي در هیچ بخشي از حسابهاي
ما وجود نداشت«.
مازیار میري نیز در پایان این نشست گفت» :در این
دوره  ۵۱۹نفر شرایط حضور در داوري را دارند که ۹۲
خانم جزء داوران هســتند و داوريها از شنبه  ۲۳تیر
آغاز ميشود«.

با اجراي چندین نمایش تازه در پایتخت

ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺑﻰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن« اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره آوﯾﻨﯿﻮن
گروه هنر :نمایش »بيتابستان« ،کار امیررضا کوهستاني،
اجراهایش را در جشنواره آوینیون آغاز کرد و همچنین
در ایــن روزها شــاهد اجراي نمایشهاي »آن شــرلي
بــا موهاي خیلي قرمــز« در تاالر مولــوي» ،غمزههاي
بهاري« در فرهنگسراي نیاوران» ،تالش مذبوحانه«...
در پالتو اجراي تئاتر شهر» ،شازدهکوچولو« در تاالر هنر
و »خسیس« در تئاتر شهر خواهیم بود.
بيتابستاندرآوینیون
نمایش »بيتابســتان« ،به نویســندگي و کارگرداني
امیررضا کوهســتاني ،اجراهاي خود را در بخش اصلي
فســتیوال آوینیــون آغاز کــرد .نمایش »بيتابســتان«
) (Summerlessجدیدتریــن تولیــد گــروه تئاتر »مهر«
به نویســندگي و کارگرداني امیررضا کوهســتاني است
که بهعنوان یکي از آثار شــرکتکننده در بخش اصلي
هفتادودومین فســتیوال بینالمللي آوینیون اجراهاي
خــود را آغاز کــرد .این نمایش در این فســتیوال هفت
اجرا خواهد داشــت .گروه تئاتر »مهر« در سال  ۱۳۹۵با
نمایش »شــنیدن« اولین گروه تئاتري ایراني بود که در
بخش اصلي فســتیوال آوینیون حضور پیدا کرد و این
براي دومینبار است که گروهي از ایران در بخش اصلي
این فســتیوال حضور دارد .داســتان جدیدترین نمایش
کوهســتاني در یک مدرســه ابتدایي اتفــاق ميافتد و
سعید چنگیزیان ،لیلي رشیدي و مونا احمدي بازیگران
این نمایش هستند .پیش از این کوهستاني با چنگیزیان
در نمایشهــاي »اتوپیاهــا« ۱۷» ،دي کجــا بودي؟« و
»ایوانف« همکاري کرده بود ،مونا احمدي را هم پیش
از این در نمایش »شنیدن« بهعنوان بازیگر در کنار خود
داشــت ،اما براي لیلي رشــیدي» ،بيتابســتان« اولین
تجربه همکاري با کوهستاني است.
آن شرلي با موهاي خیلي قرمز در مولوي
اثر برگزیده بیستویکمین جشنواره تئاتر دانشگاهي،
از روز دوشــنبه ۲۵ ،تیر ،در مرکز تئاتر مولوي آغاز به کار
ميکند .نمایش »آن شــرلي با موهاي خیلي قرمز« به
نویسندگي فراز مهدیاندهکردي و کارگرداني امیربهاور
اکبرپوردهکردي از روز دوشــنبه ۲۵ ،تیر ،تا  ۱۹مردادماه
در ســاعت  ۱۹در ســالن اصلي مرکز تئاتر مولوي روي
صحنه خواهد رفت .در نمایش »آن شــرلي با موهاي
خیلي قرمز« سیدمهدي حسامالذاکرین ،آرزو عبدالهي،
مائــده رفیعــي و مهــرداد حبیبیــان به ایفــاي نقش
ميپردازند .این نمایش کــه درباره خواهر و برادري به
اسم ماریال و متیو است که تصمیم ميگیرند پسربچهاي
را بــه فرزنــدي قبول کننــد ،اما بهجاي آن پســربچه،
دختربچهاي به اسم آن شرلي وارد خانهشان ميشود،

پیش از این از دانشــگاه شــهرکرد در بیســتویکمین
جشنواره تئاتر دانشگاهي شرکت کرده و بهعنوان یکي
از آثار برگزیده براي اجراي عمومي معرفي شــده بود.
عالقهمندان براي دیدن نمایش »آن شــرلي با موهاي
خیلــي قرمز« که تا  ۱۹مردادماه هر روز بهجز شــنبهها
ســاعت  ۱۹به صحنه مــيرود ،ميتوانند به مرکز تئاتر
مولوي دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقالب ،خیابان
 ۱۶آذر ،جنب باشــگاه دانشــجویان ،مرکز تئاتر مولوي
مراجعه کنند.
غمزههاي بهار در فرهنگسراي نیاوران
نمایش »غمزههاي بهار« ویژه بانوان ،به نویسندگي
علیرضا جعفريمرام و کارگرداني ســعیده ترکاشوند،
 ۲۱و  ۲۲تیرماه در فرهنگســراي نیاوران اجرا ميشود.
نمایــش »غمزههاي بهــار« در قالب هفــت اپیزود با
موضوع عشــق و امید طراحی شده است .این نمایش
کاري از گروه حرکات »هرنگ« اســت .این گروه از سال
 ۱۳۹۲فعالیــت خود را با هدف احیــاي فرهنگ و هنر
بومي ایرانزمین آغاز کرده اســت» .هرنگ« در گویش
لري به معناي عزیزتر از جان است .نمایش »غمزههاي
بهــار« ویژه بانوان ،پنجشــنبه و جمعــه ۲۱ ،و  ۲۲تیر،
ساعت  ۱۵در ســالن خلیجفارس فرهنگسراي نیاوران
اجرا خواهد شد .عالقهمندان ميتوانند برای تهیه بلیت
به ســایت ایرانکنسرت یا گیشــه فرهنگسرا مراجعه
کنند.
تالش مذبوحانه ...در پالتو اجرا
نمایــش »تالش مذبوحانه ژان پل برشــتوک پنجم
براي تبدیل دنیا به جاي بهتر براي زندگي« به نویسندگي

محمدحســین معــارف و کارگرداني آناهیتــا قرچه ،از
روز سهشــنبه ،نوزدهم تیر ،در پالتــو اجرای مجموعه
تئاترشهر میزبان عالقهمندان تئاتر خواهد بود .در این اثر
نمایشــي که از تاریخ یادشده ساعت  ۱۸در پالتو اجرای
مجموعه تئاترشهر به صحنه ميرود ،خشایار قرچه و
حسام افسري بهعنوان بازیگر حضور دارند ،ضمن اینکه
متین نجاتي و علیرضا ملکي؛ دستیاران صحنه ،پارمیدا
رضــوي و روحاﷲ مــرادي؛ طراحان صحنــه ،ماهرخ
ســلیمانيپور؛ طراح لباس ،شیما شــامي؛ طراح گریم،
کیوان ضیاپور؛ طراح نور ،آرتین داودي؛ طراح پوســتر و
بروشور ،محمدرضا خوشقد؛ ساخت تیزر ،بابک برزویه
و آرمیتا کرماني؛ عکاســان و حمیدرضا اسدزاده؛ مدیر
روابطعمومي ،دیگر عوامل اجرائي را تشکیل ميدهند.
آناهیتــا قرچه در توضیح این نمایش نوشــته اســت:
»تالش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم براي تبدیل دنیا
به جاي بهتر براي زندگي« اثري اجتماعي است که در
بستري گروتسک و با وامگیري از عناصر فاصلهگذاري و
تلفیق آن با موســیقي زنده و تصاویر انتزاعي ،سعي در
ایجاد فضایي ذهني براي پاسخ به این پرسش دارد که
بهراســتي چگونه ميتوان دنیا را به جاي بهتري تبدیل
کرد .این نمایش از روز سهشنبه نوزدهم تیر ساعت ۱۸
در پالتو اجرا به صحنه رفته اســت .براي کسب آخرین
اطالعات و اخبار تئاترشــهر ،به سایت این مجموعه به
آدرس  www.teatreshahr.comمراجعه کنید.
افتتاحیه شازده کوچولو
مراســم افتتاحیــه نمایــش »شــازده کوچولو« به
کارگرداني »آناهیتــا غنيزاده« جمعه ۲۲تیر ســاعت

 ۱۸:۱۵در تــاالر هنر برگزار ميشــود» .احترام برومند«،
پیشکســوت تئاتر» ،شــهرام کرمي« ،مدیرکل هنرهاي
نمایشي و هنرمندان تئاتر در این مراسم که به مناسبت
صدسالگي تئاتر کودک و نوجوان در ایران و مقارنشدن
با زادروز استاد »داوود رشیدي« برگزار ميشود ،حضور
دارند .این نمایش بر اســاس داستان »شازده کوچولو«
اثر »آنتوان دو ســنت اگزوپري« است که به قلم »بهرام
جالليپور« به نگارش درآمده اســت .بازیگران نمایش
»شــازده کوچولو« به ترتیب حــروف الفبا عبارتاند از:
علي باروتي ،هدیه حاجطاهري ،هاني حســیني ،سوده
ســعدایي و رعنا قادري .نمایش »شــازده کوچولو« تیر
و مــرداد  ۹۷ســاعت  ۱۸:۴۵هر روز بهجز شــنبهها در
تاالر هنر واقع در میدان هفتتیر ،مفتح جنوبي ،بعد از
ورزشگاه شیرودي ،خیابان ورزنده ،براي مخاطب کودک
و نوجوان روي صحنه ميرود.
پوسترجدیدکمديموزیکالخسیس
نمایش کمدي موزیکال خسیس با ترجمه ،طراحي
و کارگردانــي مریم کاظمي که قرار اســت از  ۲۱تیر در
ســالن اصلي مجموعــه تئاترشــهر روي صحنه برود،
پوســتر جدید خــود را رونمایي کرد .طراحي پوســتر و
بروشور این نمایش را پریسا فالحزاده و هژیر مهرآوران
انجام دادهاند که تصویر حسین محباهري در مرکز آن
کار شده است .این نمایش که کاري از گروه تئاتر مستقل
به شــمار ميرود ،بــا هنرمندي حســین محباهري،
جمشید جهانزاده ،ســاقي زینتي ،افشین زارعي ،هومن
رهنمون ،میالد رمضانيورجاوند ،عرفان میدانلو ،حسام
کالنتري ،حســین مزیناني ،نازنین صفــا ،مهراد زماني،
فاطمه خدابندهلو ،ســعید قرهداغلي ،حســن همتي،
ســعید تاجیک ،مهدي رمضاني ،شادي کارآیین ،نرگس
صفامنش ،ســمیه بیگي ،ســعید طاهرخانــي ،مجید
مظفري ،تانیا زارع ،شــقایق اصالني ،علــي قرهخاني،
بیتا اتفاق ،سما احمدي و ســبا کریمیان اجرا ميشود.
بازیگران خردسال امیرعلي بنيهاشم ،باران خسرونژاد،
ماني مصحفي ،فریماه کیهاني و افرا فردافشــار نیز در
این نمایش موزیکال بازي دارند .این اثر نمایشــي که با
اجراي موسیقي زنده همراه است ،ارکستري متشکل از
هفت نوازنده و چهار خواننــده دارد .تنظیم قطعات و
سرپرست ارکســتر نیز فرید نوایي است .نوازندگان :امیر
ســلیمانيمقدم ،حمید ابراهیمي ،هیــوا محمودزاده
دربندي ،بنیامین قهرمان ،سحر بغدادي ،علیرضا ترابي
و شکیال کیاني هستند .در گروه خوانندگان این ارکستر نیز
مهســا گرگین ،مهراد زماني ،پرستو سیار و محمدکاظم
یوسفیان اجرا ميکنند.

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى
گفتوگو با علی فرامرزی ،نقاش

با یک زیباشناسی کویری
به افقهای شخصی رسیدهام
 گروه هنــر :این روزهــا کمآبی به یک مســئله
اساسی و بحرانی در سرزمین ایران تبدیل شده است؛
بههمیندلیل بهتر دیدیــم با یکی از هنرمندانی که در
آثارشان به مسئله آب و خشکســالی یا کویریبودن
پرداختهاند ،گفتوگویــی انجام دهیم .علی فرامرزی
یکی از نقاشان کشورمان است که یک مجموعه نقاشی
در زمینه کویر دارد؛ بنابراین درباره این نقاشیها با او
صحبت کردهایم که در ادامه میخوانید:

 میخواستم بپرســم بعد از نمایشگاه دیماه
خود در فرهنگسرای نیاوران چه کارهای جدیدی
انجام دادهاید؟
بعد از آن یک دوره فیگوراتیو )انسانی( شروع شده
که هنوز هم ادامه دارد.
 بهتازگی یکــی از آثارتان در فضای مجازی از
دوره کویریهایتان دیده شــده .میخواســتم اگر
موافق باشید ،با توجه به مســئله آب درباره این
کارهایتان با هم صحبت کنیم.
اشکالی ندارد.
 سالهاست که شما در این زمینه آثاری خلق
کردهاید .چه چیزی انگیزه توجهتان به این موضوع
شد؟
همیشــه چه در مشــرق یــا مغربزمین طبیعت
مهمترین سوژه برای نقاشان و عکاسان بوده و هست.
پس از این منظر امری کامال طبیعی اتفاق افتاده؛ ولی
اینکــه چرا کویر و صحرا را مــورد توجه قرار دادم؛ به
این دلیل است که بخش وسیعی از سرزمین ما را کویر
تشکیل میدهد؛ مثال از جنوب تهران تا بندرعباس....
پس امری عادی بوده که بخشــی از آثــار هنرمندان
ایرانــی در زمینههای مختلف اعــم از ادبیات در آثار
دولتآبادی ،شعر سپهری ،فیلمهای مسعود کیمیایی
و در تجســمی تاآنجاکه میدانم ،مارکو گریگوریان،
جالل شــباهنگی ،غالمحســین نامی ،پرویز کالنتری،
ابراهیم جعفری ،دشتی و ...به موضوع کویر و بیآبی
پرداختهاند.
 در کارهای شما حس میشــود به گونهای از
بیان شخصی رســیدهاید و المانهای شخصی یا
زیباشناسی خاص خود را پیدا کردهاید.
امیدوارم همینطور باشد؛ ولی سعی کردم با یک
زیباشناسی کویری به افقهای شخصی خودم دست
پیدا کنم.
 این ایده درختهای کشیده بلند از کجا آمده؟
من درخت ســپیدار را خیلی دوســت دارم و برای
اولینبار هم سپهری توجه من را به این درخت جلب
کرد )میرود پای سپیداری چند(؛ ولی قامت استوار و
کشیده آن هم برایم جالب است.
 اکثرا سرهایشان به شکلی تیز و برنده در جهتی
افقی قطع شده است.
اینطوری هرسشان میکنند.
 ولی آنها ســبزند .درختان شما شاخههایشان
خشکیدهاند.
ایجاب ترکیببندی است!
 خطوط موازی مارپیچ از کجا آمدهاند؟
از بادبرهایــی که حرکت باد روی تپههای شــنی
ایجاد میکنند.
 میشود گفت شما سمبلهای خاص خودتان
را کشف کردهاید.
کشف نه ،ساختهام .بر اثر سالها ممارست و کار.

ﺧﺒﺮ

جعفر صانعیمقدم مدیرعامل
جدید »هنر و تجربه« شد
 در پی اســتعفای امیرحســین علمالهــدی بنا بر
دالیل شــخصی ،هیئتمدیره مؤسسه »هنر و تجربه«
به اتفاق آرا با توجه به ســوابق جعفر صانعیمقدم
در ســینمای ایران ،وی را بهعنــوان مدیرعامل جدید
مؤسسه »هنر و تجربه سینمای ایرانیان« انتخاب کرد.
علمالهدی همچنان عضو شــورای سیاستگذاری و
هیئتمدیره این مؤسسه خواهد بود.

تاریخ برگزاری جشنواره کن اعالم شد
 مســئوالن جشــنواره فیلم کــن ،تاریــخ برگزاری
هفتادودومیــن دوره ایــن رویداد ســینمایی را اعالم
کردند .دوره آتی جشــنواره فیلم کــن از تاریخ  ۱۴تا
 ۲۵می  ۲۴) ۲۰۱۹اردیبهشت تا چهارم خرداد( برگزار
میشود و مانند سال گذشته از روز سهشنبه آغاز و ۱۲
روز بعد در روز شــنبه به کار خــود پایان میدهد .در
سال  ۲۰۱۷تاریخ جشنواره فیلم کن با تغییراتی همراه
شد تا فصل جدیدی از این رویداد معتبر سینمایی پس
از برگزاری جشــن تولد  ۷۰ســالگی جشنواره در سال
 ۲۰۱۶آغاز شود .جشنواره فیلم کن امسال نیز با وضع
و اجرای چند قانون جدید برگزار شــد که از آن جمله
میتوان به نمایش همزمان فیلمها برای اهالی رسانه
و عموم مردم اشاره کرد.

