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اخبار
مهین عظیما درگذشت

بلیت نیم بهاء سینماها در سراسر کشور تا ساعت ۱۵

شورای اکران در جلسه اخیرش مقرر کرد به
منظور حمایت از مخاطبان سینما و اجرای
طرح تابستانی توسط شورای اکران ،قیمت
بلیت س��ینماها هر روز در سراسر کشور تا
ساعت  ۱۵نیم بها شود		 .
به گزارش میزان به نقل از روابط عمومی
سازمان امور س��ینمایی و سمعی بصری،
ش��ورای اکران ب��ا تایید مصوبه ش��ورای
صنفی نمایش فیلم مبنی بر حذف نیم بها

بودن بلیت سینما در روزهای شنبه اعالم
کرد :سینماهای سراس��ر کشور میتوانند
عالوه ب��ر نیم بها بودن قیم��ت بلیت در
روزهای س��ه شنبه ،دو س��انس اول خود
را تا قبل از س��اعت ش��روع سانس  ۱۵با
هماهنگی دفتر پخش ،فیلم مورد نظر خود
را به صورت نیم بها اکران کنند.بر اساس
این طرح که از اول مردادماه س��ال جاری
الزم االجرا خواهد بود طبق فروش برخط

به محض تراکنش ،سهم صاحبان سینما
و پخش کننده فیلمها مش��خص و توزیع
خواهد ش��د.به منظور هماهنگی بیشتر در
نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش
اف��زوده فیلم و س��ینما مقرر ش��د انجمن
سینماداران و شورای صنفی نمایش فیلم،
نشس��تی را پیرامون نحوه عملیاتی کردن
و اجرای مصوب��ات قانونی به عمل آورند.
در این جلسه قیمت اصالح شده سینماها

بر اس��اس درجه س��ینما (مدرن ،ممتاز و
درجه یک و دو) با احتس��اب ارزش افزوده
مشخص و مورد تایید شورا قرار گرفت که
با توجه به تایید این مصوبه توسط ریاست
س��ازمان س��ینمایی از اول مردادماه الزم
االجرا خواهد بود .همچنین با درخواس��ت
شورای صنفی نمایش مبنی بر اکران آزاد
فیلم مس��تند «آبی رنگ آسمان» ساخته
امیر رفیعی و فیلم س��ینمایی «شکس��تن

ظرفیت متفاوت عروسکها
از نگاه صداپیشه جنابخان

همزمان بیس��ت اس��تخوان» ب��ا نام بین
المللی «رونا مادر عظیم» س��اخته برادران
محم��ودی به دلی��ل اک��ران همزمان در
کشور افغانستان از شهریورماه سال جاری
موافقت شد.

مدرس پویانمایی مطرح کرد

مهین عظیما ،هنرمند پیشکسوت نقاش عصر
روز سهشنبه ( ۱۸تیر ماه) پس از تحمل دورهای
بیماری درگذشت.گلبرگ برزین ،فرزند زندهیاد
مهین عظیم��ا در گفتوگو با ایس��نا این خبر
را تأیید کرده اس��ت .او همچنی��ن اظهار کرد
که پیک��ر زندهیاد عظیما روزگذش��ته در کنار
همس��رش و در مقابل قطعه نامآوران به خاک
سپرده میشود.مهین عظیما (متولد آذر )۱۳۰۸
دوازدهمین زن دانش��جوی دانشکده هنرهای
زیبای دانش��گاه تهران بود و لیسانس نقاشی
دارد .او همچنین تاکنون نمایشگاههای مختلف
انفرادی و گروهی در ایران و کشورهایی مانند
بلژیک ،فرانسه ،یوگسالوی و ترکیه برپا کرده
اس��ت.او در سال  ۱۳۴۸نقاشی پشت شیشه را
ش��روع کرد .ابتدا با رن��گ روغن معمولی کار
میکرد ام��ا بعدها توجهش به اکریلیک جلب
شد .عظیما معتقد است« :نقاشی باید در زمان
خودش و به ش��کل تازه ارائه شود .نقاش باید
نقاش زمانه خودش باشد و فقط ایده و گوشهای
از سبکهای قدیمی را بگیرد».
مخاطبان رادیو فرهنگ برنامه سازی
میکنند

برنامه «شنوندهها» برنامهای تعاملی از سوی
ش��نوندگان رادی��و فرهنگ با عوام��ل برنامه
اس��ت که هر روز از این شبکه رادیویی پخش
میشود«.یلدا احتشامی» تهیه کننده این برنامه
در گفتوگو با فارس گفت :این برنامه ،برنامهای
تعاملی با مشارکت شنوندههای رادیو فرهنگ
است که تمایل به حضور در رادیو و شرکت در
برنامهسازی دارند.وی ادامه داد :شنوندهها به
اس��تودیوی ضبط برنامه دعوت میشوند و در
اتاق فکر با مراحل برنامهس��ازی آشنا شده و
پس از همفکری کوتاه قبل از ضبط برنامه به
عنوان گوینده و کارش��ناس وارد استودیو شده
و در مورد یکی از برنامههای ش��بکه رادیویی
فرهنگ به گفتوگو مینش��ینند.تهیه کننده
شنوندهها اظهارداشت :این برنامه شامل آیتم
گزارشی و داستانی است که خود شنوندهها در
تولید آن ما را یاری میکنند.احتشامی هدف از
این برنامه را مش��ارکت مردم در برنامهسازی
عنوان کرد و گفت :برنامهای که ش��نوندگان
خ��ود در تولید آن دخیل هس��تند خالقیت و
تن��وع زیادی در آن وج��ود دارد و هر یک نفر
یک ایده و نظر است.برنامه شنوندهها هر هفته
به تهیهکنندگی یلدا احتش��امی و هماهنگی
فروزان امیدی س��اعت  ۱۰صبح به مدت ٣٠
دقیقه روی موج اف ام ردیف  ۱۰۶مگاهرتز از
رادیو فرهنگ پخش میشود.
سری جدید «شکرستان» در پایان راه

مسعود صفوی از تدارک مجموعه «شکرستان»
و مراحل پایانی س��اخت فصل جدید س��خن
گفت.مس��عود صفوی تهیه کنن��ده مجموعه
«شکرس��تان» درباره تولید فص��ل جدید این
مجموعه به مهر بیان کرد :ما برای فصل جدید
یک سری  ۱۳قسمتی ساختیم که پخش شد
و در حال تولید  ۱۳قس��مت دوم هس��تیم.وی
درباره روایت شهاب حسینی روی سری جدید
اظهار کرد :س��اخت  ۱۳قسمت جدید به پایان
برسد ش��هاب حسینی روی آن نریشن خواهد
گفت.این تهیه کننده انیمیشن در ادامه درباره
کاهش تولید لوازم جانبی «شکرستان» تصریح
کرد :بحث اصلی به کپی رایت مربوط می شود
ب��ه طور مثال حجم وس��یعی از لوازم التحریر،
عروس��ک و… به صورت تقلبی تولید شد .در
حالی که بس��یاری از این لوازم با کیفیت پایین
و بدون استانداردهای الزم در دسترس بچه ها
قرار گرفته بود که خودش آسیب زا بود .خیلی
از محصوالت ارزان قیمت اکنون در بازار وجود
دارد ک��ه پرزهای��ی دارد که برای کودک مضر
است.وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره
اضافه شدن کاراکترهای جدید به این مجموعه
اظهار ک��رد ۲ :کاراکتر به این مجموعه اضافه
ش��ده اند که هر  ۲شهروند هستند و آنها را در
فضای منزل نمیبینیم.صفوی در پایان خبر داد
که س��اخت این  ۱۳قس��مت در مراحل پایانی
است و بعد از آن برای پخش آماده می شود.

انیمیشنهای ایرانی«بحران قصه» دارند

گروه فرهنگی :محمدعل��ی صفورا در کارگاه
«تحلیل محتوای انیمیشنهای تلویزیونی»
با تأکید بر اینکه آثار ایرانی بیش��تر س��وژه و
موضوع دارند تا قصه ،این مس��ئله را موجب
ضعف فیلمنامهها دانس��ت .به گزارش مهر،
کارگاه «تحلیل محتوای انیمیشن تلویزیونی»
با حضور مسئوالن انیمیش��ن مراکز استانی
سازمان صداوس��یما پیش از ظهر چهارشنبه
 ۱۹تیرماه در مجموعه «انتظار» کرمانش��اه
برگزار شد.محمدعلی صفورا مدرس انیمیشن
در ابتدای این جلسه با اشاره به آثار انیمیشن
دنیا عنوان کرد :پیش فرض ما این است که در
این مسیر رشد خوبی داشتهایم اما الزم است
که با توجه به استانداردهای دنیا حرکت کنیم
و همچنان رشد کنیم.وی ادامه داد :تولیدات
انیمیشن به سه دسته عمده انیمیشن تجربی،
سینمایی و تلویزیونی تقسیم میشود.صفورا
با اشاره به عناصر س��اختاری ویژه انیمیشن
اظهار ک��رد :عناصر س��اختاری_بیانی ویژه
انیمیشن ،فیلمنامه ،طراحی بصری ،طراحی
صوتی و تدوین عناصر این الگو را تش��کیل
میدهند.وی در بخش عناصر ساختاری بیانی
توضیح داد :یکی از بخشهای این س��اختار
جاندارپنداری است اینکه به قلم ،ماشین و…
جان داده ش��ود این مورد در انیمیشنهای ما
وجود دارد ولی هموز خیلی س��طحی است.
صفورا با اش��اره به بخش فیلمنامه نیز گفت:
مهمترین صعف ما قصهگویی است و اینکه

قصهها ش��روع ،میانه و پایانبن��دی ندارند.
طرحهایی که میرسند بیشتر موضوع دارند
مثل نیکی به پدر و مادر و یا ترس از تاریکی
اما قصه این موضوعات چیس��ت؟ ما بحران
قص��ه داریم و داس��تانهای ج��ذاب بوجود
نمیآید .برای هر داس��تانی هم باید ساختار
درستی را تعریف کنیم.این مدرس انیمیشن با
اشاره به حرکات خاص در انیمیشنها عنوان

کرد :حرکات خاص در انیمیشن و کاراکترها
میتواند با توجه به فرهنگها و اس��تانهای
مختلف با هم متفاوت باشد .مث ً
ال وقتی کسی
عاشق میشود ابروی او تغییر میکند و شبیه
قلب میش��ود و یا وقتی ناراحت نمیش��ود
ابروه��ای او گ��ره میخ��ورد و اینها همان
حرکات خاصی اس��ت که غرب دوست دارد
در آثار ما ببیند.وی با اشاره به اهمیت در نظر

به بهانه ساخت فیلم جدید کارگردان جوان سینما؛

بمبارانشیمیاییسردشتسوژهجدیدفیلممهدویان

براس��اس اخب��ار اع�لام ش��ده
مهدویان ب��رای جدیدترین فیلم
س��ینمایی خود فراخوانی را برای
جذب بازیگران محلی و یا آش��نا
به زبان ترکی منطقه منتشر کرده
اس��ت ،این فیل��م جدیدترین اثر
کارگردان جوان س��ینما به وقایع
دوران معاص��ر پرداخت��ه اس��ت.
به گزارش میزان ،محمدحس��ین
مهدوی��ان کارگردان ج��وان اما
موفق س��ینمای ایران با انتش��ار
عکسی از آغاز تولید پنجمین اثر
سینمایی خود با نام “درخت گردو”
خبر داد.براساس اخبار اعالم شده
مهدویان ب��رای جدیدترین فیلم
س��ینمایی خود فراخوانی را برای
جذب بازیگران محلی و یا آش��نا
ب��ه زب��ان ترکی منطقه منتش��ر
کرده است ،این فیلم جدیدترین
اثر کارگ��ردان جوان س��ینما به
وقای��ع دوران معاص��ر پرداخت��ه
اس��ت .مهدویان هم��واره در آثار

قبل��ی خود به مس��ائل و اتفاقات
جذابی پرداخته و به نوعی امضاء
مضمونی برای آثارش پیدا کرده
و در فیل��م “درخت گردو” هم بار
دیگر سراغ واقعه ای معاصر یعنی
“بمباران شیمیایی سردشت” رفته
است .محمدحسین مهدویان بعد
از ساخت فیلم “ماجرای نیمروز”
که در جشنواره فیلم فجر توانست
س��یمرغ بلورین بهتری��ن فیلم و
س��یمرغ بلورین بهترین فیلم از
نگاه تماشاگران را بهدست آورد،
س��ال پیش دومین نسخه از این
اثر س��ینمایی را به جشنواره فجر
رساند.مهدویان بدون شک یکی
از استعدادهای درخشان سینمای
ایران در س��الیان اخیر محسوب
می ش��ود ک��ه ف��ارغ از نقدهای
تخصص��ی و غی��ر تخصصی به
هیچ وج��ه نمیت��وان تاثیر وی
را در چهار س��ال گذش��ته سینما
کتم��ان ک��رد .کارگردانی که به

خوبی با سینمای مستند آشنایی
داش��ته و ح��ال س��بکی تلفیقی
از مس��تند و س��ینما از خ��ود به
جا گذاش��ته است.محمدحس��ین
مهدوی��ان پ��س از موفقیتهای
بسیاری که برای ساخت ایستاده
در غبار و ماجرای نیمروز کس��ب
ک��رد به س��راغ فیلمنامه التاری
رف��ت .فیلم��ی که ه��ر چند در
جش��نواره فیل��م فجر نتوانس��ت
به موفقیت برس��د ،اما در بخش
فروش یکی از پرفروش��ترین آثار
سال  ۱۳۹۷لقب گرفت.وی بعد از
شکست نسبی در سی و ششمین
جش��نواره فیلم فجر بار دیگر به
سراغ سبک اصلی خود یعنی آثار
مستند سینمایی رفت و توانست
بار دیگر در ماجرای نیمروز تجربه
موفقیت آمی��ز خود را تکرار کند،
هرچند این فیلم همچون نسخه
اول اث��ر م��ورد اقبال رس��انه ها
قرار نگرفت.مهدویان هم اکنون
ماج��رای نیم��روز  ۲را در ص��ف
اک��ران میبیند ،اما هن��وز هیچ
خب��ری مبنی بر زم��ان احتمالی
اکران منتش��ر نشده است .هادی
حجازیفر ،بهن��وش طباطبایی،
محس��ن کیایی ،هستی مهدوی،
حسین مهری ،مهدی زمینپرداز،
امیر احمد قزوینی و با حضور جواد
عزتی بازیگران اصلی قسمت دوم
ماجرای نیمروز هستند.

گرفتن «کارک��رد» در آثار عنوان کرد :اینکه
بدانیم انیمیشن قرار است تجربی یا سینمایی
یا تلویزیونی باش��د ،یا مخاطبش چه کس��ی
اس��ت برای کارکرد انیمیشن اهمیت زیادی
دارد.صفورا با اشاره به بازنمایی شخصیتها
در آثار پویانمایی گف��ت :نحوه بازنمایی این
شخصیتها در قالب گروه خانواده ،همساالن
و دوستان ،چهرههای سیاسی و مذهبی و…

در انیمیشن مهم است و نحوه تعامل میان این
افراد است که کار را قدرتمند میکند .مث ً
ال ما
در ای��ران اقلیتها را داریم اما چقدر اقلیتها
در آثار راه پیدا میکنند اما ش��ما در انیمیشن
خارجی میبینید که در کنار دو سفیدپوست،
حتم ًا سه شخصیت سیاه پوست هم میگذارد
و دیالوگهای بین این ش��خصیتها نشان
دهنده نحوه روابطش��ان اس��ت .دنیا در حال
فک��ر کردن ب��ه این مس��ائل و از بین بردن
تبعیض هاست و نشان میدهد که میخواهد
به شهروندانش فکر کند .وی در بخش دیگر
درباره بازنمایی مکانه��ا در آثار نیز تصریح
کرد :خانه ،مدرسه ،محله و… نمایش دهنده
پیشرفت شهر و کشور شما در انیمیشن است.
صفورا تصریح کرد :رویکرد انگلیس هم مثل
ما در انیمیشن آموزشی است و بنا دارند محتوا
ارایه کنند اما ما فکر میکنیم انیمیش��نهای
ما آموزشیتر اس��ت درحالیکه برعکس آثار
آنها بیشتر تأثیر آموزشی دارد.صفورا با اشاره
ب��ه «مفاهیم کلیدی بازنمایی» یادآور ش��د:
دیگری ،کلیشهسازی و طبیعی سازی از جمله
این مفاهیم اس��ت .آمریکا آنقدر سوپرمن و
قهرمان نشان میدهد در آثارش که شما آن
را باور میکنید و از این طریق طبیعیسازی
میکند .مفهوم کلیدی نیز در یک انیمیش��ن
به این نکته اش��اره دارد ک��ه نحوه بازنمایی
هرکس��ی غیر از «م��ا» در آثارم��ان چگونه
خواهد بود.

صاحبخانههایمحبوبرامعرفیکنید!

راه اندازی پویش «#صاحبخانه خوب» در شبکه سه

شبکه س��ه س��یما با راه اندازی
پوی��ش «#صاحبخان��ه خوب»
ت�لاش کرده به م��ردم یادآوری
کن��د که در ش��رایط س��خت و
بحران زا ،این خود ما هستیم که
می توانیم به هم کمک کنیم.
همیش��ه پایان امتحانات خرداد
و آغ��از فص��ل تابس��تان زمان
کلیدی و مهمی برای جابه جایی
مس��تاجران بوده است و نزدیک
بودن به مدرس��ه بچه ها عامل
تعیین کننده ای ب��رای انتخاب
منزل.هر س��ال هم روال بر این
بود که رقم مشخصی در مناطق
مختلف تهران به ودیعه یا اجاره
بهای خانه ها اضافه می شد که
از یک شیب و رشد در چارچوب
و قاع��ده مندی برخ��وردار بود و
تقریبا مس��تاجران و کسانی که
توانایی خرید منزل نداشتند می
دانس��تند که سال آینده حدودا با
چه میزان افزایشی در رقم اجاره

بهای خود مواجه خواهند بود.اما
امسال با توجه به نوسانات شدید
اقتصادی و باالرفتن قیمت ها و
در کنار آن ع��دم کنترل بر بازار
ش��اهد افسارگسیختگی بسیاری
بودیم و رق��م اجاره بها به حدی
باال رفت که اف��راد کم بضاعت
مجب��ور ب��ه ترک تهران ش��دند
و به حاش��یه ه��ا پن��اه بردند و
خانواده های بس��یاری هم دچار
چالش یافتن خان��ه ای با قیمت
باالت��ر و متراژ بس��یار پایین تر
ش��دند.در گرماگرم این افزایش
بها و دلشکس��تگی بس��یاری از
افرادی که در حس��رت و آرزوی
خانه بودند ،ش��بکه س��ه س��یما
پویش «صاح��ب خانه خوب» را
راهاندازی ک��رد که گامی مهم و
موثر در این باره به شمار میرود.
اجرای ای��ن پوی��ش را «پیمان
طالب��ی» بر عهده دارد و طراحی
آن طوری اس��ت که ب��ا حضور

یک مهمان و گپ و گفت با آن
اش��اره ای هم به موضوع گرانی
اج��اره بها م��ی ش��ود .از نکات
جال��ب توجه نیز نحوه پخش آن
اس��ت# .صاحبخان��ه خوب در
طول روز چند ب��ار به روی آنتن
میرود و در زمانهای دیگر نیز
دعوت همگانی برای پیوستن به
این پویش در ش��بکه س��ه سیما
زیرنوی��س میش��ود .این پویش
تالش می کند با توجه به شرایط
س��ختی که به آن اش��اره ش��د،
به م��ردم یادآوری کن��د که این
خود آنها هس��تند که در موقعیت
ه��ای متفاوت می توانند در کنار
هم باش��ند و با دلگرمی ،امید و
همدلی شرایط س��خت را برای
هم آسان کنند.اگر صاحب خانه
هستند و شرایط برایشان مقدور
اس��ت اجاره را افزایش ندهند و
اگر مجبور ب��ه افزایش اجاره بها
هس��تند با کمترین رق��م آن را
انج��ام بدهند.یکی از بخشهای
ج��ذاب ای��ن پویش نی��ز بخش
مربوط به پیامهای مردمی است
که صاح��ب خانههای محبوب و
دوس��ت داشتنی خود را از طریق
این پویش معرفی می کنند .آنها
اعالم می کنند ک��ه صاحبخانه
ش��ان چطور به کمکشان آمده و
در روزهای س��خت در کنارشان
بوده است.

معاون فضای مجازی شبکه افق:

معاون فضای مجازی شبکه افق عنوان کرد:
به تازگی  ۱۰۰مس��تند خارجی در نقد غرب
خریداری شده و هفتهای یک قسمت از آن
به روی آنتن خواهد رفت.
«حس��ین نصیری» مع��اون فضای مجازی
ش��بکه اف��ق در گفتوگو با ف��ارس درباره
برنامههای جدید ش��بکه افق س��یما گفت:
در فص��ل جدید مدیریتی این ش��بکه که از
اردیبهشت ماه شروع به کار کرده ،برنامههای
زیادی تدارک دیده ش��ده است.وی در ادامه
افزود ۱۲۰:قرارداد از گذش��ته برای ما باقی
مانده بود که خوشبختانه همه آنها را در این
مدت به روز کرده و تولیدش��ان ادامه خواهد
داشت.نصیری با اشاره به اینکه در طول این

100مستند خارجی در نقد غرب از شبکه افق پخش میشود

یک سال برنامههای شاخص شبکه تعطیل
شده بود ،افزود:تالش کردیم این برنامهها را
دوباره فعال کنیم .یکی از این کارهای مهم
برنام��ه «جهان آرا» بود که دو هفته اس��ت
مجدد شروع شده و بازتاب خوبی هم داشته
است و خوشبختانه رویکرد جدید مطالبات
معیشتی مردم و بحث اجاره بها است.وی
درباره برنامه «عصران��ه» نیز گفت :این
هم یک تولید طنز اس��ت که به مس��ائل
مبتال به مردم میپردازد و از چهارش��نبه
هر روز س��اعت  ۱۷:۳۰پخش میشود و
بازخورد خوبی هم خواهد داش��ت .برنامه
دیگ��ر نیز «افق ایران» اس��ت که کانال
تعاملی ما با مخاط��ب خواهد بود ،مردم

از این طریق ویدئوهای خود را میفرستند و
این ویدئوها تبدیل به برنامهای خواهد ش��د.
این ویژه برنامه نیز ش��نبه تا سهشنبه پخش
میش��ود.نصیری با بیان اینکه برنامه سری
جدید برنامه «خانه ما» از امسال شروع شده،

گفت :فصل جدید شیراز است که پنجشنبهها
س��اعت  ۲۲پخش میش��ود .در حال حاضر
س��ریال «وضعیت س��فید» نیز از شبکه در
حال پخش اس��ت و تا مح��رم ادامه خواهد
داش��ت.وی با اش��اره به برنامه «گوهرشاد»
به مناس��بت دهه کرامت گفت :این ویژه
برنامه درباره زنان ش��اخص شهر مشهد
اس��ت ک��ه در چهار قس��مت ه��ر عصر
س��اعت 16:30پخش میش��ود.نصیری
درباره مستندهای شبکه افق گفت :اکنون
 ۱۲۰مستند برای تولید و پخش مهیا شده
است .همچنین  ۱۰۰مس��تند خارجی در
نقد غرب خریداری ش��ده و هفتهای یک
قس��مت آن روی آنتن خواهد رفت .یک

مس��تند هم «توقف ممنوع» اس��ت که به
موضوعات توافق هستهای خواهد پرداخت.
این مستند سیزده قسمت است و از ماه آینده
پخش آن شروع میش��ود.وی درباره دیگر
برنامههای شبکه گفت:مستند فانوس کبیر
ویژه زندگی آیتاهلل طالقانی در سه قسمت
بازسازی ش��ده است .مس��تند «گلستان»،
فیلم سینمایی «قاعده گنبد»  ،پخش سری
جدید «مالزمان حرم» و برنامه «دیده شو»
در حوزه ش��رکتهای دان��ش بنیان از دیگر
برنامههای شبکه خواهد بود.نصیری درباره
سری جدید برنامه «چوب خط» نیز توضیح
داد :تیم جدید با رویکرد نو این برنامه را احیا
میکند.

محم��د بحران��ی گف��ت :بیش��تر مواق��ع
عروس��کهای یک برنامه تلویزیونی بیشتر
دی��ده میش��وند و تاثیرگ��ذاری اجتماع��ی
دارند.محمد بحرانی صداپیش��ه «عروسک
جن��اب خ��ان» ،در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،در خص��وص فعالیت در
حوزه عروس��کی و کودک گفت :کار کودک
لذت بخش اس��ت و در این حوزه کار کردن
هیجان خاص خود را دارد .در بیش��تر مواقع
عروس��کهای ی��ک برنامه بیش��تر از خود
برنام��ه دی��ده میش��وند .این اتف��اق یعنی
تاثیرگذاری اجتماعی عروس��کهایی که در
برنامهه��ای تلویزیون ج��ان میگیرند.وی
افزود :وقتی شاهد موثر بودن عروسکهای
برنام��ه تلویزیونی در فرهن��گ و رفتارهای
اجتماعی هس��تیم ،یعنی این مس��ئله ادامه
دار خواه��د بود .ب��ه نظرم با توج��ه به این
س��ابقه تاریخی باید از ای��ن ظرفیت نهایت
بهره را برد.بحرانی اظهار کرد :عروس��کها
س��رمایههای مهمی هستند و توانایی ایجاد
فرصتهای تبلیغاتی و اقتصادی بسیاری را
دارن��د .امروز هم عالوه بر جناب خان ،کاله
قرمزی و دوستانش ،سنجد ،زی زی گولو و..
عروسکهایی هستند که فراتر از تیم خالق
شان دیده ش��دند .این مسئله تاثیرگذاری و
ماندگاری شخصیتهای عروسکی را نشان
میدهد.این بازیگر در پایان درباره برگزاری
جش��نواره پویانمایی و عروس��کی تلویزیون
در کرمانش��اه گفت :به نظ��رم برگزاری این
جش��نواره در اس��تانهای مختلف ،یکی از
اتفاقات مثبت آن اس��ت .همی��ن امر باعث
می ش��ود ،فرصت بروز و ظهور استعدادهای
مختلف ایجاد شود.
فصل سوم سریال «بچه مهندس»
پایان هفته کلید میخورد

فصل س��وم «بچه مهندس» این روزها در
مرحله نهایی پیش تولید ق��رار دارد و اواخر
هفت��ه کلید میخورد .س��عید س��عدی تهیه
کننده س��ریال «بچه مهندس» در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،در خصوص
روند تولید فصل سوم این سریال گفت :این
روزها در مرحله نهایی پیش تولید هس��تیم
و اواخ��ر هفته فصل س��وم س��ریال «بچه
مهندس» کلی��د میخورد.وی با اش��اره به
انتخاب بازیگران جدید برای س��ریال عنوان
کرد :فرهاد قائمیان ،ثریا قاس��می و کامران
تفت��ی از بازیگ��ران جدی��دی هس��تند که
حضورشان برای ایفای نقش در این سریال
قطعی ش��ده است.سعدی در خصوص مدت
زمان تصویرب��رداری ای��ن مجموعه اظهار
کرد :فصل س��وم س��ریال «بچه مهندس»
در لوکیش��نهای مختل��ف به م��دت  ۶ماه
تصویربرداری میش��ود.گفتنی است،داستان
س��ریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی
غفاری و تهیهکنندگی س��عید س��عدی ،در
تاریخ معاصر و در س��ه فاز کودکی ،نوجوانی
و جوانی شخصیت اصلی مطرح میشود که
پیش از این فصلهای اول و دوم آن پخش
شده اس��ت .پرویز پورحسینی ،بهاره رهنما،
اندیش��ه فوالدون��د ،بهناز جعفری ،افش��ین
نخعی ،سلمان فرخنده ،سیاوش چراغی پور،
فرزین محدث ،س��وگل طهماسبی ،عباس
جمشیدی فر ،حمید شریف زاده از بازیگرانی
هس��تند که هم در فاز ی��ک و هم در فاز دو
حضور داش��تند.فاز اول این س��ریال در ماه
رمضان  ۹۷و فاز دوم آن در زمس��تان  ۹۷از
شبکه دو سیما پخش شد.
تازهترین آثار نویسنده کتاب
«فرنگیس» رونمایی میشود

س��ه کتاب جدید مهناز فتاح��ی به تازگی از
س��وی انتشارات سوره مهر منتشر شده و در
حوزه هنری رونمایی میش��ود.مهناز فتاحی
نویسنده ،در خصوص تازهترین فعالیت های
ادبی خود به باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت:
به تازگی سه کتاب جدیدم با عناوین «قلب
کوچک سپهر»« ،گمبی» و «من عروسک
گلهانم» از سوی انتشارات سوره مهر منتشر
ش��ده اس��ت .قرار است مراس��م رونمایی از
این کتابها از س��وی ح��وزه هنری کودک
و نوجوان در س��الن امیرحسین فردی حوزه
هنری برگزار شود.وی افزود :در کتاب «قلب
کوچک س��پهر» ماج��رای فرزند خ��ودم را
روایت میکنم .فرزندم از بدو تولد به بیماری
قلبی مبتال شده و وقتی آخرین عمل قلبش
را انجام داد ،پزش��کان فکر نمیکردند زنده
بمان��د .اما ب��ا امید به خداوند پ��س از انجام
چندین عمل جراح��ی بهبودی کامل یافت.
موضوع و محور کتاب «قلب کوچک سپهر»
امید داشتن به لطف و رحمت خداوند است.
این نویسنده درباره موضوع کتاب «گمبی»
اظهار کرد :کلمه «گمبی» در زبان کردی به
معنای «گم شده» است .کتاب «گمبی» هم
رمان دفاع مقدس��ی است که ماجرای دختر
پن��ج س��الهای را بیان میکند ک��ه در زمان
جنگ از خانواده اش جدا میشود.

