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ﻓﺮاﻧﮏ آرﺗﺎ
انــگار همین دیروز بود که به دلیل قوانین ضدایرانی
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهور آمریــکا ،اصغر فرهادی،
فیلمساز شناختهشده ایرانی ،در مراسم »اسکار« شرکت
نکرد و انوشه انصاری و پروفسور نادری را به نمایندگی
از خود برای حضور در این مراسم معرفی کرد تا دومین
جایزه اسکار خود را دریافت کند .یا حتی قبلتر از آن که
چنین اتفاقی درباره عباس کیارستمی رخ داده بود .این
کارگردان فقید سینما در ۶۸سالگی قرار بود قطعهای از
اثر موتسارت را برای اپرای ملی انگلیس کارگردانی کند؛
اما به دلیل برخورد بد بخش ویزای سفارت انگلیس با
او در تهران ،از ســفر به انگلیس منصرف شــد .روزنامه
»دیلیتلگراف« همان زمان این موضوع را رسانهای کرد
و نوشــت» :فعالیت فصلی اپرای ملی انگلیس که قرار
است اول ماه می آغاز شود ،پس از کنارکشیدن کارگردان
نامدار ایرانی با مشــکل مواجه شده است« .این روزنامه
با اذعان به اینکه »روند تقاضای ویزای انگلیس پیچیده
و وقتگیر اســت و همه متقاضیان باید انگشتنگاری
شــوند« ،توضیح داد» :اپرای ملی انگلیس دیروز اعالم
کرد عباس کیارستمی سه هفته مانده به آغاز کار فصل
جدید این اپرا ،از کارگردانی قطعهای از موتســارت کنار
کشــیده اســت . ...عباس کیارســتمی روند اخذ ویزا را
پیچیده و به صورت غیرضــرور وقتگیر یافت .کارکنان
ســفارت انگلیس در تهران بــا او رفتــار محترمانهای
نداشــتند .هرچند ســفیر انگلیس تالش کرد در آخرین
دقایق بــرای حل موضوع دخالت کنــد ،ولی کمی دیر
شده بود«.
ایــن روزها هــم زمزمههای چنین رفتاری از ســوی
برخی از ســفارتخانهها به گوش میرسد؛ بهطوریکه
در ایــن ســالها تکرار چنیــن رفتاری باعــث دلخوری
فیلمســازان ایرانی وحتی جشــنوارهای که از فیلمساز
دعوت کرده ،شــده اســت .فرزاد خوشدست ،کارگردان
فیلم مســتند »زنی که نام ندارد« و از شــاگردان عباس
کیارســتمی ،یکی دیگر از فیلمســازان ایرانی است که
بهتازگی از رفتار ســفارت دانمارک اظهار تعجب کرده.
او درباره این موضوع به »شــرق« گفــت» :وقتی فیلم
»زنی که نــام نــدارد« بهعنوان تنها نماینده ســینمای
مستند ایران در فستیوال بزرگ کپنهاگ انتخاب شد ،من
در یونان و در جشــنواره »پلوپونیس« حضور داشــتم.
چنــد روز بعد از آمدن به تهــران ،همه مدارکی را که از
قبل به ســفارت یونان داده بودم ،مفصلتر به ســفارت
دانمــارک و کارگزینی آنجا دادم؛ امــا از روز اول متوجه
شــدم برخوردها کامال متفاوت اســت .چند روز بعد ،از
کنســولگری دانمارک با من تماس گرفتند و خانمی که
آن ســوی خط بود ،با حالتی بازجویانه از کارهای قبلی
من و فســتیوالهای دیگری که رفته بودم ،ســؤال کرد!
عجیب بود که دعوتنامه من همراه بلیتهای سفرم از

ﻓﺮزاد ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ

همــه اینها را گفتم تا به مناســبت ســالگرد
تولــد ناصرخان تقوایي به این نکتــه بپردازم که
دورشــدن او از سینما و فیلمسازي در این سالها
باعث نشده تا از حافظه تاریخي ما پاك شود .این
به همان ذات هنرمندانــه تقوایي برميگردد که
هم در حوزه مستند و داستاني موفق بوده و هم
در سریالسازي .هنوز »اربعین« و »باد جن« او از
نظر فضاســازي ،ریتم و ضرباهنگ ،صداي زمینه
و جنبههاي بصري و زیبایيشناسانه ،جزء بهترین
مستندهاي سینماي ایران به شمار ميآیند .هنوز
ســریال »دایيجان ناپلئون« یک نمونه استثنایی
در اقتباس ادبی و روایتپــردازی و بازی با کالم
و ترکیــب حسابشــده طنز و هجــو و casting
بازیگری و تبارشناسی تاریخی است.
هنــوز از »ناخدا خورشــید« بهعنــوان یک
گوهر درخشــان در قصهگویی ،اسطورهپردازی
و شــمایلنگاری قهرمــان ،شــخصیتپردازی،
اســتفاده بکــر و اســتادانه از جغرافیــا در
خدمت حالوهــوای فیلمنامــه و رخدادهای
تنیدهشــده در آن یاد میکننــد .ناصر تقوایي با
ایــن گنجینههای ارزشــمند ،تصویری ماندگار و
تثبیتشــده از خود بهجا گذاشــته است ،اما در
مقام یک بیننده عاشــق افسوس میخوریم که
چــرا خالق خوشذوق این آثــار ارتباطش را با
مخاطبــان خود قطع کرده و آنها را از تداوم این
وجد هنرمندانه محروم کرده اســت؟ اینجاست
که باید پذیرفت هنرمند و فرهنگساز در اختیار
خودش نیست و نیاز به مراقبتهای الزم برای
درامانماندن ،انگیزهداشــتن ،منفعلنشــدن و
درصحنهبودن دارد.
این حســرت در مورد فیلمســازي مانند ناصر
تقوایي بیشــتر اســت ،چراکه او در آثار دیگرش
ماننــد »آرامــش در حضور دیگــران«» ،نفرین«،
»اي ایــران« و »کاغذ بيخط« نیــز هویتمندي و
زبان و گرامر سینمایياش را حفظ کرده و حرفي
براي گفتــن دارد؛ مثال وقتــي او در »آرامش «...
به ســراغ اقتباس ادبي ميرود ،دربست خودش
را وابسته به متن داســتاني غالمحسین ساعدي
نميکنــد و خالقیــت فــردياش را در فصــل
قدمزدن سرهنگ بازنشســته از جلوي میلههاي
دانشــکده افســري )همراه با شنیدهشدن مارش
نظامي مراســم صبحگاه دانشــجویان از داخل
محیط دانشــکده( یا فصــل انتهایي کــه منیژه
دســتانش را از شیر دستشــویي اتاق بیمارستان
پــر از آب ميکند و دلواپس و عاشــقانه خودش
را به ســرهنگ دربوداغــان ميرســاند تا لبان
خشکیدهاش را ســیراب کند ،نشان ميدهد یا از
زاویهاي دیگــر ،هنوز ارزشهــاي نهفته فیلمي
مانند »اي ایران« کشــف نشــده اســت؛ فیلمي
کــه در وراي ظاهــر کمیك آمیخته بــا طنزش،
ریشــههاي تاریخــي اســتبداد و خوشبینــي و
ذوقزدگــي تاریخــي در این ســرزمین بالکش را
نشان ميدهد.

فیلمسازان ایرانی جامانده از ویزا

طرف فستیوال و به قول مدیران فستیوال از طرف وزارت
فرهنگ و هنر کشــور دانمارک به ســفارت دانمارک در
تهران ایمیل شده بود؛ با وجود این ،رفتاری از طرف این
سفارت شد که شایسته یک فیلمساز و هنرمند نبود .آنها
در تماس دوم ،مدارک مربوط به مجوزهای ساخت فیلم
و مدارک مشابه دیگر را از من خواستند و رفتار کسی که
تماس میگرفت بهشدت بیادبانه و عصبی بود و مدام
میگفت من از طرف کنسول دانمارک تماس میگیرم«.
این کارگردان در ادامه توضیح داد» :من از این خانم که
خودش ایرانی بود ،سؤال کردم شما بهعنوان یک ایرانی
ناراحت هستید به فیلمساز به نمایندگی از کشورتان به
این فستیوال بزرگ و معتبر دعوت شده است؟ آن خانم
هم با همان لحن گفت خیر؛ ولی این وظیفهاش اســت
وکنسول از او خواسته که چنین باشد که من و تهیهکننده
را بازجویی تلفنی کننــد و مدارکی عجیبوغریب از ما
بخواهند! مگر زمانی که فیلم بنده از میان  ۹هزار فیلم
در میان  ۱۰فیلم برتر از ســوی هیئت انتخاب به بخش
اصلی راه پیــدا کرد ،این مدارک را در اختیار داشــتند یا
بر اســاس آن فیلم را دیدهاند؟ مگر در کشــور دانمارک
برای فیلمهایی که ســاخته میشــوند ،چه نوع پروانه
ســاختها ومجوزهایی صادر میشود که من در اختیار
نداشتم یا باید میگرفتم! آن خانم به من گفت شب قبل
از پرواز یعنی  ۱۸مارس ) ۲۸اســفند( مدارک من آماده
میشــود تا در فستیوال کپنهاگ باشــم .روز قبل از آغاز
تعطیلیهای نوروز ،به کارگزینی مراجعه کردم و نهتنها
ویزا برای حضور من در فســتیوال صادر نشده بود ،بلکه
همه مدارک ترجمهشده من نیز که بسیار هم برای آنها
هزینه کرده بودم ،برگشت داده شده بود!«.
خوشدســت در ادامه عنــوان کرد» :متأســفانه من
نتوانســتم مانند فیلمسازان کشورهای دیگر کنار فیلمم
در این فســتیوال حضور داشــته باشــم .دو نمایش آن

اﻫﺪاي اﺛﺮ ﻣﻨﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ »ﻣﺤﮏ«
گروه هنر :منیر شــاهروديفرمانفرمائیان یکي از آثار
خود را به مؤسســه خیریه محــک اهدا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه خیریه محک ،روز
جمعــه ) ۲۲تیر ماه( رونمایي این اثر در ســاختمان
طرح توســعه بیمارســتان
فوقتخصصــي ســرطان
کودکان محک انجام خواهد
شد .در مراسم رونمایي از اثر
این هنرمند بینالمللي ایران،
هنرمنــدان ،فعــاالن حوزه
درمان ســرطان ،نیکوکاران،
ســازمانهاي مردمنهــاد و
اعضــاي هیئت امنا و مدیره مؤسســه خیریه محک
حضور خواهند داشت .محک به عنوان یک سازمان
مردمنهاد در  ۲۷سال حمایت همهجانبه از کودکان
مبتال به سرطان در سراســر ایران همواره از ظرفیت
جامعه هنري بهرهمند بوده است.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﻃﻦدوﺳﺖ

 آنچــه موجــب مانــدگاري و حضــور جاري
یك هنرمند ميشــود ،اثر اوســت .رابرت راسن،
فیلمســاز خیلي پرکاري نبود ،ولي چرا در همان
تعداد محدود فیلمهاي او »بیلیاردباز« جاودانه
ميشــود؟ چون ساختی چندوجهي دارد .در یك
باشــگاه بیلیارد چندتــا آدم مثل ادي فلســن با
حرافي و کريخواندن و فرزي و چاالکي و چهره
و قد و قواره ســمپاتیکش ،بشــکه مینهســوتا با
سکوت و انضباط فکرياش و برت گوردون با نگاه
کاســبکارانه و حضور هولناکش مانند تقدیري
شــوم ،از چهره عــادي و قالب معموليشــان پا
فراتــر ميگذارنــد و به شــخصیتهاي قرص و
محکمي تبدیل ميشــوند که بنا و استحکام یك
فیلم را تضمین ميکنند و در کنارش با آن رابطه
غریب و استثنایي ادي و سارا ،فیلم ابعاد فلسفي
و اگزیستانسیالیستي پیدا ميکند.
در نقطــه مقابل ،با فیلمســاز پــرکاري مانند
مایــکل کورتیــس طرفیــم که همهنــوع فیلمي
ساخته اســت ،اما »کازابالنکا« چیز دیگري است.
باز یك کافه و لوکیشني کموبیش ثابت و آدمهاي
جورواجوري که در گذر زمان و به مناســبتهاي
مختلــف به پســت هــم ميخورنــد و رخبهرخ
ميشــوند و تصویر دیگري از خود ارائه ميدهند
که ریشــه در عشــق و رفاقت و پایبندي به اصول
و خصایص دارد .یكباره در مواجهه با چنین دنیا
و آدمهایی ميبیني »کازابالنکا« ميشود مجلس
انــس و الفت و دوســتي و با عشــق به گذشــته
نگریســتن .این وعــدهگاه و نقطه وصــل را که در
آن یونیفورم و حزب و ایدئولوژي و سیاســت کنار
ميرود و تنها حس عمیق انســاني موج ميزند،
کجا سراغ دارید؟

این مراســم نیز با هدف تجلیل از هنر ارزشــمند
هنرمنداني چون منیر شــاهروديفرمانفرمائیان برپا
میشود که عالوه بر فعالیت حرفهاي خود با نگاهي
انساندوستانه ،جانمایه هنري خود را صرف کاهش
دغدغههــاي اجتماعــي
ميکنند.
فرمانفرمائیان نخستین
هنرمنــد ایراني اســت که
آثــارش در یک نمایشــگاه
انفرادي در موزه گوگنهایم
نیویــورک بــه نمایــش
درآمــده و تاکنــون به طور
گســترده در کشــورهاي خاورمیانه ،آمریــکا و اروپا
در معــرض دید هنردوســتان قــرار گرفته اســت.
همچنین ســال گذشته در باغموزه نگارستان ،تاالري
دائمي بــه نمایش آثار این هنرمند حوزه تجســمي
اختصاص یافت.

در فســتیوال کپنهاگ بدون حضور مــن و فقط با ارتباط
اسکایپی پخش شــد .روزنامه گاردین یک مطلب بسیار
خوب دربــاره بازتــاب نمایش فیلم نوشــت و به نبود
کارگردان فیلم در مراسم نیز اشاره کرد .مدیران فستیوال
هرکــدام جداگانه به مــن و پخشکننــده فیلم ایمیل
زدند ،عذرخواهی کردند و نوشــتند موضــوع را بعد از
فستیوال از طریق وزارت خارجه و وزارت هنر کشورشان
پیگیــری قانونی خواهند کرد .پخشکننده من نیز که در
آمریکاســت ،نتوانســت در آخرین لحظه که خروج من
کنسل شد ،خودش را به کپنهاگ برساند .دو قرار مهم را
کــه از قبل با دو فاندر بزرگ اروپایی برای کارهای بعدی
من گذاشته بودند ،از دست دادیم .تمام هزینههای رفت،
برگشت ،اقامت و ...من که از طرف فستیوال انجام شده
بود ،هدر رفت .فیلمســاز برتر فســتیوال )یک فیلمساز
کانادایــی -افغانی( که بــه نمایندگی از کشــور کانادا
حضور داشــت و فیلمش در کشــور افغانستان ساخته
شــده بود ،شــب اختتامیه در توییتر به من مسیج داد و
گفت فیلمــت را دیدم ،اگر تو هم اینجــا بودی و مانند
من شــش کنفرانس را برگزار میکردی ،حتما این جایزه
امشــب مال تو بود؛ اما بدترین اتفاق این ماجرا ،برخورد
نادرست سفارت است که باعث نگرانی من شد .آیا من
با فیلمساختن و زندگی از طریق این حرفه ،بیستوچند
سال اســت جرم انجام میدهم که از آن هم بیخبرم؟
بهراســتی باید تاوان چه چیزی را بدهیم؟ آیا در دو ،سه
فســتیوال دیگری که قرار است در ماههای اخیر در آنها
حضور پیدا کنم نیز قرار اســت از طرف سفارتخانههای
این کشــورها چنین برخورد و لحــن و کالمی را دریافت
کنم؟ من از همه این کنسولگریها میخواهم بدانند من
از کشــوری هستم که بهراستی بهدستآوردن موفقیت
و موقعیت در آن بسیار سخت و شاید یک شانس است
و مردم ســرزمین من ذاتا روشنفکر با عقبهای متمدنانه

هســتند و آنها باید بدانند بیتعارف ،بهترین فیلمسازان
جهان را ما در کشور خود داریم .چندین فیلم ساختهام و
شاگردی بزرگانی مانند عباس کیارستمی را کردهام ،لطفا
با بنده و همکاران من ،حداقل درســت سخن بگویید و
از حضور این فیلمســازان در کشــورتان اتفاقا خرســند
باشــید؛ چراکه اگر حداقل یک بار به همین فستیوالها
بروید و فیلمها را ببینید ،متوجه میشــوید غنای فکری،
هنری و سینمایی بسیاری از آثار ایرانی ،باالتر و جدیتر از
اغلب کشورهاست«.
چنین برخورد مشابهی با محمدرضا وطندوست هم
انجام شــد که او دراینباره به »شرق« گفت» :بله ،فیلم
»لوتوس« در جشــنواره شــفیلد برگزیده شده و بنده به
همراه دو نفر از عوامل فیلم به جشنواره دعوت شدیم.
متأســفانه با توجه به ارائه دعوتنامه رسمي به همراه
مدارك به ســفارت انگلســتان براي هیچکداممان ویزا
صادر نشــد و فیلم بدون حضور مــا بهعنوان تنها فیلم
ایراني در بخش مسابقه به نمایش درآمد و مورد توجه
مخاطبان قرار گرفــت .هرچند این نوع برخورد با اهالي
فرهنــگ و هنر از طرف بعضي از ســفارتخانهها تازگي
ندارد؛ اما بهشدت نگرانکننده اســت .ما در آثارمان به
مباحث انساني و موضوعات صلحدوستانه ميپردازیم
که به دوســتي و رابطه انســاني تأکید دارد ،متأســفانه
اینگونه تصمیمات به دالیل سیاســي ،تحریم یا هر چیز
دیگري ،کارکرد غیرفرهنگي و نادرســتي دارد .امیدوارم
سفارتخانهها دقت نظر بیشتري داشته باشند؛ زیرا روابط
فرهنگي و هنري ملتها داراي اهمیت تاریخي بســیار
زیادی اســت و در جهان امروز این نوع رفتارها ناپســند
به نظر ميرسد«.
این مستندساز در ادامه افزود» :جشنواره بینالمللی
فیلم مستند »شفیلد« جزء سه جشــنواره بزرگ و مهم
سینمای مستند در ســطح جهان و مهمترین جشنواره
ســینمای مســتند در بریتانیا اســت که پس از انتخاب
فیلمهــا ،آنهــا را به شــش زیرگروه موضوعی شــامل
»مستند ،عشق«» ،مستند ،درمعرضگذاشتن«» ،مستند،
ماجراجویی«» ،مســتند ،ریتم«» ،مســتند ،اندیشــه« و
»مســتند ،دیدگاهها« تقســیم میکند« .او یادآور شــد:
» مســتند »لوتــوس« تنهــا نماینده ســینمای ایران در
بیســتوپنجمین دوره جشنواره شــفیلد بود و در تاریخ
۱۱ژوئــن  ۲۰۱۸در ســالن اصلی جشــنواره و در بخش
»عشــق ،مســتند« به نمایش درآمد .این فیلم در اولین
حضــور بینالمللی خود بنــا بر اعــالم برگزارکنندگان
جشــنواره توانســت نظر مخاطبان را جلب کند .از نگاه
حاضران در جشــنواره ،این فیلم روایت بســیار جذابی
از یک مسئله بســیار مهم معاصر داشت؛ ضمن اینکه
منتقدان هــم معتقد بودند »لوتوس« ســاختار بصری
باالیی دارد«.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺨﻰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
گــروه هنر :روند درمان جمشــید مشــایخی ،هنرمند
ســینما و تلویزیــون ،مثبت ارزیابی شــده و باید تا روز
شنبه۲۳ ،تیر ،در بیمارستان بستری باشد .بنابر گزارش
ایلنا ،اســتاد جمشید مشــایخی از اواخر هفته گذشته
در بیمارســتان بســتری شده
اســت .فرزند این هنرمند با
اشــاره به آخریــن وضعیت
مشــایخی گفت» :پــدرم به
دلیل مشــکالت گوارشــی و
درد در ناحیــه روده و معده
در بیمارســتان بســتری شد
و پزشــکان در حــال مداوای
ایشــان هســتند« .او بــا اشــاره به اینکــه هیچگونه
جراحیای روی مشــایخی انجام نشــده است ،گفت:
»تاکنون پزشکان تشــخیص ندادهاند که ایشان نیاز به
عمل داشته باشند و عمل جراحی را تجویز نکردهاند،
اما امروز پزشک ایشان دوباره وی را ویزیت و دستورات

جدیدی صادر خواهد کرد« .ســام مشــایخی افزود:
»بر اساس تشخیص پزشــکان ،پدرم باید تا روز شنبه،
 ۲۳تیر ،در بیمارســتان برای تکمیلشدن امور درمانی
بســتری باشــد« .او با تشــکر از اهالی خانه ســینما،
دوســتان و عالقهمنــدان
جمشــید مشــایخی گفت:
»در ایــن مــدت افــرادی
مانند آقایان علی نصیریان،
علیرضــا تابــش ،محمود
واعظــی و کامران ملکی به
مالقات پدرم آمدهاند .در این
میان آقای علــی دهکردی
هر روز به مالقات او آمده اســت« .مشایخی در پایان
خاطرنشــان کرد» :پدرم ممنوعالمالقات نیست ،اما از
آنجا که در بخش آیسییو بستری است ،برای راحتی
حال بیمار و همچنین تســریع در رونــد درمان ،انجام
مالقات با محدودیتهایی روبهرو است«.

»ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎران« در ﭘﯽ اﺣﯿﺎي ﻫﻨﺮﮔﺮدي و ﻣﻮزهﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ
گــروه هنر :محبوبه کاظمي ،مدیــر گالري ترانه باران ،اعــالم کرد براي
تأســیس موزههاي هنري در روســتاها و مقوله هنرگردي در روســتاها
طرحهاي اجرائــي ارائه کردهایم .او افزود» :گالري ترانه باران از ســال
 ۱۳۹۰بــا دو رویکــرد بنیادین حمایــت از هنرهاي ایراني و اســالمي با
محوریت خط و خوشنویسي و احیاي گردشگري هنري در ایران آغاز به
کار کرده و همواره برنامههایي با اهداف توســعهاي در دو حوزه هنر و
گردشگري ارائه داده است؛ در همین راستا دو سال پیش »حراج باران«
را نیــز پایهگذاري کردیم تا هم خوشنویســي ســنتي و معاصر ایران در
چرخه اقتصاد هنر ورود جديتري یابد و هم براي جلب توریست هنري

زمینهســازي کنیم« .او افزود» :طرح »هنرگردي روستایي« را که تلفیقي
از گردشگري هنري و گردشگري روســتایي است ،در مراجع ذيصالح
پیگیــري ميکنیم ،زیرا معتقدیم بخش اعظمــي از میراث ماندگار ما و
صنایع دســتي مربوط به روستاهاســت ،درعینحال یکي از نشانههاي
توسعهیافتگي کشورها هم توسعه روستاهاست و حیف است در ایران
به این ســرمایههاي بزرگ کمتوجهي شود .مبحث فراگیري »موزههاي
فرهنگي هنري در روســتاها« دســتور کار دیگر ماست که این طرح را با
مبحث اشتغال زنان گره زدهایم که خود پارامتري دیگر در توسعهیافتگي
جامعه است« .کاظمي تأیید کرد» :صیانت از میراث فرهنگي یکي دیگر

از دســتاوردهاي طرح گردشگري هنري اســت که ميتواند از فرهنگ،
هنر و اصالت قومیتي روســتاها حراســت کند .این البته اتفاق جدیدي
نیست و در کشــورهاي مختلف چنین موزههایي وجود دارند ،اما طرح
ما تلفیقي بین گردشــگري روســتایي و گردشگري هنري شکل داده که
هم براي گردشــگران هنري روستاها جذابیت ایجاد ميکند و هم منجر
به توســعه روستاها ميشود .وقتي گردشــگر به روستا ميرود ،در آنجا
اقامت ميگیرد و تفریح و خرید ميکند ،ضمن اینکه از موزههاي میراث
روســتایي هم بازدید ميکند و با قومیــت و همچنین هنرهاي جامعه
مقصد آشنا ميشود.

 گروه هنــر :احتــرام برومنــد ،هنرمند ســینما و
تلویزیــون ،بهعنوان صداپیشــه در نمایش »آهواره«
بــه کارگردانی احســان گــودرزی به ایفــای نقش
میپردازد .احترام برومند ،هنرمند سینما و تلویزیون،
در اولین حضور خود بهعنــوان بازیگر تئاتر ،در مقام
صداپیشــه به ایفای نقش در نمایــش »آهواره« ،به
کارگردانی احســان گودرزی میپردازد که قرار است
از اول مرداد در تماشــاخانه پالیــز روی صحنه برود.
احترام برومند در ســالهای گذشته در عرصه سینما
و تلویزیــون فعالیت داشــته ،اما حضــور در نمایش
»آهواره« اولین تجربه این هنرمند در عرصه بازیگری
تئاتــر اســت .در نمایش »آهواره« نــگار جواهریان،
الهام کردا ،علی باقری و محمد ولیزادگان بهعنوان
بازیگر حضور دارند» .آهواره« عنوان سومین نمایشی
است که احسان گودرزی نوشته و کارگردانی میکند.
وی پیــش از این دو نمایش »مثل شــلوار جین آبی«
و »اســلحه نامــوس منــه« را در مقــام کارگــردان
به صحنه برده است.

معرفی اعضای هیئت انتخاب
جشنواره کودکان و نوجوانان
 گروه هنر :در احکامی جداگانه از ســوی علیرضا
رضــاداد ،دبیــر جشــنواره ،اعضای هیئــت انتخاب
ســینمای ایران ســیویکمین جشــنواره بینالمللی
فیلمهــای کودکان و نوجوانان انتخاب شــدند .طبق
این احکام ،حسن آقاکریمی ،مهدی باقربیگی ،مرضیه
محبــوب ،محمدرضا خردمندان و امیر ســحرخیز از
سوی دبیر جشــنواره بهعنوان اعضای هیئت انتخاب
ســینمای ایران ســیویکمین جشــنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

اولویتهای پژوهشی
سازمان سینمایی
 گروه هنــر :اولویتهای پژوهشــی ســال ۱۳۹۷
ســازمان امور سینمایی و سمعی و بصری اعالم شد.
معاونت توســعه فنــاوری و مطالعات ســینمایی با
توجه به اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف و وظایف
ســازمان امور ســینمایی و ســمعی و بصری ،اخیرا
فهرســتی از اولویتهای پژوهشی خود را برای سال
 ۱۳۹۷اعالم کرد .فهرست موضوعات و اولویتهای
ارائهشده در این فراخوان ،میتواند محورهایی باشد
که بنا بر علم و دانش پژوهشــگر به صورت گزارش،
پایاننامه ،رســاله ،پژوهش کاربردی ،توســعهای یا
بنیادی تهیه و تدوین شــده و نتایج آن ارائه میشود.
در این مســیر معاونت فناوری و مطالعات سینمایی
آمادگی دریافت پیشنهادها و طرحنامههای استادان،
اندیشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان را دارد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه
اینترنتی معاونت توسعه و فناوری سازمان سینمایی
بــه نشــانی http://apf.farhang.gov.irمراجعــه
کننــد و شــمارههای ٦٦٥٦۳۲۲۰ ، ٦٦٤۳٥٦۸۳-۷
و  ٦٦٥٦۳۲۰۰پاســخگوی ســؤاالت در ایــن زمینــه
خواهند بود.

پخش تلهتئاتری از
زندهیاد کرمرضایی در تلویزیون

 گروه هنر :تلهتئاتر نوســتالژیک »فیزیکدانها« با
بازی زندهیادان خسرو شکیبایی و جمیله شیخی روی
آنتن شبکه چهار ســیما رفت .تلهتئاتر چهارقسمتی
»فیزیکدانها« ،به کارگردانی زندهیاد رضا کرمرضایی،
برگرفته از اثر فردریک دورنمات در سال  ۱۳۷۲تولید
شــد و از چهارشــنبه ۱۴ ،تیر ،ســاعت  ۲۳از شــبکه
چهار ســیما به نمایش درآمده اســت .داستان این
اثر در تیمارســتان دانشــمندان دیوانــه میگذرد که
هرکدام از آنها فکر میکند شخصیت برجسته دوران
اســت .بوتلر خود را نیوتــن میداند .ارنســتی فکر
میکند اینشــتین اســت و مویبوس خود را حضرت
ســلیمان میداند .این نمایشنامه بــا آنکه ظاهری
ســاده و دیالوگهایی قابلفهم دارد ،اثری پیچیده و
دشــوار اســت که به تئاتر ابزورد تمایل دارد .خسرو
شــکیبایی ،جمیله شــیخی ،اکبــر زنجانپــور ،احمد
آقالــو ،فردوس کاویانــی ،مهتاب نصیرپور ،سوســن
مقصودلو ،آتنــه فقیهنصیری ،عــزتاﷲ مهرآوران،
حسن شــجاعزیبا ،عنایت شــفیعی و بهروز بقایی از
بازیگــران این تلهتئاتر هســتند .واحــد تأمین برنامه
شبکه چهار ســیما در تابســتان  ۹۷هر شب ساعت
 ۲۳یــک تلهتئاتــر را در قالب برنامه »نمایشــخانه«
پخش میکند.

