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اخبار
«دست فرمون» با اجرای
کامبیز دیرباز پخش میشود

برنامه تلویزیونی «دست فرمون» به زودی با
اجرای کامبیز دیرباز روی آنتن ش��بکه نسیم
میرود.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
برنامه «دس��ت فرمون» نخس��تین مسابقه
بزرگ تلویزیونی از  ۲۵آبان ،هر هفته به مدت
 ۴شب (از شنبه تا سه شنبه) با اجرای کامبیز
دیرباز روی آنتن شبکه نسیم میرود.مسابقه
تلویزیونی «دست فرمون» برای ایجاد رقابت
مهیج میان عالقه مندان به رانندگی اس��ت.
ای��ن برنامه هی��چ محدودیتی ب��رای عالقه
مندان به رانندگی ندارد و زنان و مردان با هر
خودرویی میتوانند در پیست اختصاصی این
برنامه با یکدیگر به رقابت بپردازند؛ تنها شرط
حضور در برنامه داشتن گواهینامه است.
«موچین» وارد شبکه نمایش خانگی شد

حس��ین تبریزی «موچین» را برای پخش از
ش��بکه نمایش خانگی میس��ازد.به گزارش
ایس��نا ب��ه نق��ل از روابطعمومی ،س��ریال
کمدی «موچین» به نویسندگی و کارگردان
حس��ین تبری��زی و تهی��ه کنندگ��ی میثم
آهنگری با مشارکت اداره کل تامین و تولید
تلویزیونهای تعاملی برای پخش در ش��بکه
نمایش خانگی این روزها مراحل پیش تولید
خود را سپری میکند.فصل اول این سریال
در آذرم��اه کلید میخورد .ای��ن مجموعه در
 ١٣قس��مت  ٤٥دقیقهای تولید خواهد شد.در
خالصه داستان موچین آمده است« :انصاف
نیـست که دنیـا آنقـدر کوچک باشـد که آدم
هـای تکراری را روزی صد بـار ببینـیم…و
آنـقدربـزرگ بـاشـد که نتوانیم آن کسی را
که میخـواهیـم حتی یـک بـار ببینیـم».در
این س��ریال کمدی جمال گل��ی به عنوان
جانش��ین تهی��ه و س��یروس ذوالفقاریان به
عنوان مجری طرح حضور خواهند داش��ت.
حس��ین تبریزی این روزها فیلم س��ینمایی
«سالم علیکم حاج آقا» را نیز در نوبت اکران
دارد.
قطبالدین صادقی سریال میسازد

قطبالدین صادقی کارگردانی سریالی درباره
مس��توره اردالن شاعر اهل کردس��تان را بر
عهده گرفت.قطبالدین صادقی کارگردان و
بازیگر تئاتر ،تلویزیون و سینما که قرار است
کارگردانی س��ریال «مس��توره اردالن» را بر
عهده داشته باش��د در این باره به مهر گفت:
مستوره اردالن زن بزرگی است ،او حدود ۲۲۰
سال پیش اولین زن نه تنها در ایران بلکه در
خاورمیانه و آسیا بود که شاعری و تاریخ نویسی
میکرد.وی ادامه داد :او نویسنده و پژوهشگر
است و تاریخی که نوشته نثر زیبایی دارد که
شما را شگفتزده میکند .اردالن حتی کتاب
مذهبی برای بانوان نوش��ته و از دین اس�لام
در آن گفته اس��ت و این همه دانایی را کسی
باور نمیکند.صادقی درباره دیگر ویژگیهای
مس��توره اردالن که از خطه کردستان است،
توضیح داد :اردالن فقط  ۴۴س��ال عمر کرده
و همه این کارها را در همین دوران به یادگار
گذاشته اس��ت ،البته پدرش هم مردی ادیب
بوده که خودش به او س��واد آموخته است.این
کارگردان باس��ابقه و پیشکسوت تئاتر درباره
عالقهاش به ساخت سریالی بر مبنای زندگی
این زن ادیب و ش��اعر اظهار کرد :از کودکی
اسم مستوره اردالن روی یکی از دبستانهای
دخترانه شهرمان بود که البته در کودکی او را
نمیش��ناختیم و به تدریج که بزرگ شدیم به
عظمت این زن پی بردیم.
«آقای شهردار»
در راه جشنواره عمار و حقیقت

کارگردان مجموعه «آقای شهردار» از آماده
شدن نسخه س��ینمایی این اثر برای نمایش
در جش��نواره های فیلم عمار و حقیقت خبر
داد.مهدی رمضان��ی کارگردان این مجموعه
در گفت و گو با ف��ارس گفت :به تازگی کار
تدوین نس��خه نهایی «آقای شهردار» انجام
ش��ده و بناس��ت این اثر را در جشنواره های
عمار و حقیق��ت به نمای��ش در بیاوریم.وی
افزود :آقای ش��هردار در قالب داس��تان های
کوتاه ،برگرفته از زندگی شهید مهدی باکری
بخصوص فعالیت ایشان در شهرداری ارومیه
اس��ت و رفتگر ،سیل ،کارگر جدید آسفالت و
کاپشن در دوران کودکی از داستان های این
مجموعه است.رمضانی با بیان اینکه در این
مجموعه س��عی شده است از بازیگران بومی
شهرس��تان میاندوآب و ارومیه استفاده شود،
افزود :حمید احدی در نقش ش��هید باکری و
میرطاهر مظلوم��ی در نقش رفتگر محله در
این مجموعه ایفای نقش کرده اند.

نویسنده «لیلی با من است» سریال تلویزیونی میسازد

نویس��نده فیلم «خجالت نکش» گفت :در
حال حاضر تولید فیلم آژیر بی خطر متوقف
شده و ساخت این پروژه سینمایی به تعویق
افتاده است ،قصد دارم سریالی را برای پخش
در شبکه سوم سیما آماده کنم ،در حال حاضر
مراحل اولی��ه همچون نگارش فیلمنامه به
پایان رسیده است .رضا مقصودی نویسنده
و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتوگو
با می��زان ،پیرامون آخری��ن مرحله تولید و

س��اخت فیلم س��ینمایی «آژی��ر بیخطر»
گف��ت :در حال حاضر تولی��د فیلم آژیر بی
خطر متوقف ش��ده و متعاقب ًا س��اخت این
پروژه سینمایی به تعویق افتاده است ،توقف
این پروژه به دلیل برخی مشکالت مالی و
جذب سرمایه رخ داد که هنوز مرتفع نشده
است .وی در همین راستا ادامه داد :در ابتدا
قصد داش��تم آژیر بی خطر را برای حضور
در جش��نواره فیلم فجر امسال بسازم ،اما با

توجه به توقف پروژه ،س��اخت این اثر طی
ماههای جاری میسر نبوده و به همین دلیل
آژیر بی خطر به س��ی و هشتمین جشنواره
فیلم فجر نخواهد رسید .نویسنده فیلمنامه
«لیلی با من است» درباره سایر فعالیتهای
خود اظهار کرد :قصد دارم س��ریالی را برای
پخش در شبکه سوم س��یما آماده کنم ،در
حال حاضر مراح��ل اولیه همچون نگارش
فیلمنامه به پایان رس��یده است ،این سریال

شکست ادامهدار «ترمیناتور»

که هنوز نام قطعی آن مش��خص نیست را
خودم نویسندگی و کارگردانی خواهم کرد.
وی درب��اره جزئیات نخس��تین تجربه خود
در س��اخت س��ریال تلویزیونی اذعان کرد:
واقعی��ت امر پروژه مراح��ل پایانی پیش از
تولید را سپری می کند ،هنوز گروه بازیگران
و عوامل به طور کامل مش��خص نشده اند
لذا نمی توانم اطالعات دقیقی در این زمینه
ارائه دهم ،اما بدون ش��ک فیلمبرداری این

سریال اواخر پاییز آغاز خواهد شد .مقصودی
خاطرنشان کرد :با توجه به شروع ساخت این
سریال ،تمام تمرکزم را روی آن گذاشته و به
احتمال فراوان ساخت آژیر بی خطر به سال
آینده موکول می شود.

نویسنده کتاب «جاده امن هور» :دفتر ادبیات دفاع مقدس نباید بسته شود

نویسندگان حرفهای باید وارد حوزه دفاع مقدس شوند

گروه فرهنگی  :نویس��نده آثار ارزش��ی در ح��وره ادبیات
دفاع مقدس گفت :به مرحلهای رسیدهایم که نویسندگان
حرفهای باید وارد کار شوند ،زیرا ادبیات دفاع مقدس جای
کار فراوان��ی دارد ،نباید به همین میزان فعالیت ادبیاتی در
ح��وزه ادبیات دفاع مقدس اکتفا ک��رد ،دفتر ادبیات دفاع
مقدس نباید بس��ته شود .نصرتاهلل محمودزاده نویسنده
کتاب «ج��اده امن هور» در گفتوگو ب��ا میزان پیرامون
ضرورت توجه به چهار چوبها و استانداردهای نویسندگی
در حوزه آثار تاریخی گفت :تاثیر جنگ بر تمام آثار ادبی در
دنیا موضوعی مهم است ،جنگهایی که برای دفاع از هر
کشور و سرزمینی روی میدهد همچون جنگ تحمیلی و
هش��ت سال دفاع مقدس بهترین سوژهها را برای عرصه
ادبی��ات رقم میزند.این نویس��نده پیرام��ون ادبیات دفاع
مقدس اظهار کرد :برای بررس��ی ادبیات دفاع مقدس در
کشور آنچه مهم بوده این است که آیا وقایعی که در طول
جن��گ تحمیلی رخ داده تا به امروز به طور کامل و دقیق
به رش��ته تحریر در آمده اس��ت و ادبیات دفاع مقدس ما
توانسته آن را مستند و دقیق به مخاطب نسل جوان امروز
ارائه دهد.

تالش های صورت گرفته در حوزه ادبیات دفاع مقدس

کافی نبوده است

وی تالش ها صورت گرفته در حوزه ادبیات دفاع مقدس
را ناکافی دانس��ت و اظهار کرد :ادبیات هشت سال دفاع
مق��دس ما فاصله فراوانی را با ش��اخصهای اصلی دارد،
زیرا برخی تحقیقات در آثار سطحی بوده و ثبت رخدادهای

ب «آدم شویی» با بررسی
برخوردار اس��ت .نویس��نده کتا 
آس��یبهای ادبیات دفاع مقدس تاکید کرد :به مرحلهای
رسیدهایم که نویسندگان حرفهای باید وارد کار شوند ،زیرا
این عرصه ج��ای کار فراوانی دارد ،نباید به همین میزان
فعالی��ت ادبیاتی در حوزه ادبی��ات دفاع مقدس اکتفا کرد،
دفتر ادبیات دفاع مقدس نباید بسته شود و باید همچنان باز
باشد .زمینههای فراوانی برای ایجاد بسترسازی در موضوع
دفاع مقدس وجود دارد.

باید زاویه دیدمان به هشت سال دفاع مقدس را تقویت

کنیم

دف��اع مقدس به چهار چوبهای اصلی نزدیک نیس��تند،
در این آثار کمیت قابل توجهی حس میش��ود و کیفیت
به اس��تانداردها نزدیک نیست.این نویسنده کتاب اهمیت
توجه به بازماندگان جنگ تحمیلی و هش��ت س��ال دفاع
مقدس ابراز کرد :متاسفانه از پتانسیلهای موجود که همان
جانبازان ،آزادگان و رزمندگان هش��ت سال دفاع مقدس
هستند استفاده نمیشود در حالی که نویسندگان عزیز باید
آگاه باشند ،زمان ظرفیتها را از ما خواهد گرفت ،برخی از
بازماندگان دفاع مقدس که جانباز هم هس��تند کم کم به

مرحله شهادت میرسدند ،پس باید با سرعت بیشتری به
این گنجینه های گرانبها بپیونیدم.
وقایع رخداده بر شهدا در جنگ تحمیلی را از یاد نبریم


وی تصریح کرد :متاسفانه در برخی کتب دفاع مقدسی که
این روزها شاهد چاپ و نشر آنها هستیم ،نویسندگان تنها
به دنبال مصاحبه با خانوادههای ش��هدا هستند در حالیکه
باید به رویدادها و شرایطی که آن شهدای عزیز در آن قرار
گرفتهاند بپردازند و از آنها غافل نشوند چراکه از جایگاه و
جذابیت زیادی برای مخاطب به ویژه مخاطب نسل امروز

محم��ودزاده به دالیل ک��م کاری برخی کارگردانان دفاع
مقدس��ی اش��اره و اظهار کرد :وقتی برخ��ی کارگردانان
حرفهای ک��ه کارنامههای درخش��انی در ن��گارش فیلم
دارند کم کار میش��وند دلیلش کم ش��دن فیلمنامههای
خوب است ،بنابراین باید نگاهی نو و زاویهای متفاوت به
هشت سال دفاع مقدس پیدا کنیم ،همه اینها به این معنا
اس��ت که نتوانس��تیم از اطالعات و خاطرات رزمندگان و
بازماندگان اصلی دفاع مقدس به خوبی بهرهمند ش��ویم،
ادبیات جنگ نیازمند توجه بیشتری است.وی خاطرنشان
کرد :اشتباه بزرگی که انجام شده ورود برخی نویسندگان
با آثار سطحی به عرصه ادبیات دفاع مقدس است و چراکه
این نویس��ندگان ب��ه دلیل عدم آگاه��ی در چهارچوبها
حرکت نکردهاند ،بس��یار نیازمند به ثبت خاطرات ،حوادث
و رویدادها در جنگ تحمیلی هستیم تا از نابودی خاطرات
بازماندگان هشت سال دفاع مقدس جلوگیری کنیم.

کاهش سفارشها به طراحان گرافیک؛

دبیر شش��مین دوس��االنه طراح��ی گرافیک
«س��رو نقرهای» از تمدید مهلت مش��ارکت
در این رویداد هن��ری تا پایان هفته خبر داد.
وی همچنی��ن اذعان کرد به دلیل نوس��انات
اقتص��ادی ،میزان س��فارشها ب��ه طراحان
گرافیک کمتر ش��ده است .به گزارش فارس،
نشس��ت خبری ششمین دوس��االنه طراحی
گرافیک «س��رو نقرهای» با حضور محس��ن
س��لیمانی دبیر ،مسعود س��پهر ،فاطمه کرکه
آب��ادی و مهردخت دارابی اعضای ش��ورای
سیاس��تگذاری و مهدی فاتحی مدیر هنری

«سرو نقرهای» تا پایان هفته تمدید شد

دوساالنه ،صبح دوشنبه  ۲۰آبان ماه در خانه
هنرمندان شماره  ۲برگزار شد.کرکه آبادی در
ابتدای این نشست گفت :قرار بود ابتدا «سرو
نقرهای» هر س��ال برگزار ش��ود ام��ا بعداً به
دوس��االنه تغییر کرد .امسال از یک تا سه کار
از هر عضو انجمن را میتوانیم پذیرا باش��یم.
البته نهایت ًا کارها توسط شورای سیاستگذاری
بازبینی میش��ود و به دلیل محدودیت فضا،
از ه��ر هنرمند عضو انجمن فقط یک کار در
نمایش��گاه خواهد بود.س��لیمانی هم در ادامه
نشس��ت اظهار داشت :در اریبهشت ماه هفته

گرافیک برگزار میش��ود که برگرفته از هفته
جهانی گرافیک است ،اما دوساالنه جایگاهی
برای طراحان است .امسال همانند دورههای
پیش محفلی اس��ت که بتوانی��م آثار انجمن
صنفی طراحان گرافیک را به نمایش بگذاریم.
چون هر هنرمندی ب��رای عرضه اثرش باید
جایی داش��ته باشد و این کنار هم قرار گرفتن
کارها باعث تقویت و انگیزهدهی دیگر طراحان
میشود .وی ادامه داد :وقتی میخواهیم درباره
اهداف دوساالنه صحبت کنیم ،باید در راستای
پیشبرد بحث صنفی باش��د .انجمن صنفی

مکان برگزاری مهمترین رویداد ادبی کشور اوایل آذر مشخص میشود؛

زمانبرگزارینمایشگاهکتابتهرانمشخصشد

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی گفت :ب��ا توجه به همزمانی برگزاری س��ی و
سومین نمایشگاه کتاب تهران با ماه مبارک رمضان این
دوره از نمایش��گاه زودت��ر از زمان معلوم هر س��ال آغاز
به کار خواهد کرد .براس��اس تصمیم گیریهای صورت
گرفته نمایشگاه کتاب سال آتی  ۲۵یا  ۲۶فروردین ماه
آغاز به کار خواهد کرد.
احمد دهقانکار سخنگوی شورای سیاستگذاری سی و
س��ومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفتوگو
با می��زان ،پیرامون انتخاب نهایی میزب��ان این دوره از
نمایش��گاه کتاب گفت :هنوز مکان اصلی برگزاری این
دوره از نمایش��گاه کتاب تهران مشخص نشده است ،به
این دلیل که از سوی شورای شهر صحبتهایی صورت
گرفته که نمایش��گاههای بزرگ بای��د برای برگزاری به
خارج از ش��هر تهران منتقل ش��وند .وی در همین راستا
ادامه داد :از س��ویی باید شرایط و نیازمندهای برگزاری
نمایش��گاه کتاب تهران را ه��م در نظر گرفت ،دو دلیل
فوق باعث شده تا تصمیم گیری برای میزبان این دوره
از نمایش��گاه نیازمند تحلیل و بررسی بیشتری باشد .در
حال حاضر ش��ورای سیاس��ت گذاری نمایش��گاه کتاب
تهران برای برگزاری دوره آتی جلس��ات مس��تمری را
برای تعیین مکان اصلی ترتیب داده و به محض تصمیم
نهایی میزبان دوره سی و سوم اعالم خواهد شد .مشاور
اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
درباره زمان مش��خص ش��دن میزبان نمایش��گاه کتاب
تهران افزود :شورای سیاس��ت گذاری امیدوار است که
با توجه به جلس��ات فشرده ای که پیش رو دارد ،میزبان
نمایش��گاه را حداکثر تا سه هفته آینده مشخص نماید.
وی درباره زمان برگزاری نمایش��گاه کت��اب تهران در
دوره سی و سوم تاکید کرد :نمایشگاه کتاب تهران مثل
همیش��ه در اردیبهشت ماه برگزار میشود ،اما اگر دقیق
و به صورت روزش��مار بخواهیم اعالم کنیم ،باید بگویم
ک��ه با توجه به همزمانی با ماه مبارک رمضان این دوره
از نمایش��گاه زودتر از زمان معلوم هر س��ال آغاز به کار
خواهد کرد .براس��اس تصمیم گیریهای صورت گرفته
نمایش��گاه کتاب س��ال آتی  ۲۵یا  ۲۶فروردین ماه آغاز
به کار خواهد کرد.این مس��ئول نمایشگاه کتاب تهران
پیرامون تغییر در امکانات این دوره از نمایش��گاه کتاب

افزود :ما سال گذش��ته تمام تالشمان را انجام دادیم تا
امکانات موجود در نمایش��گاه نه تنها برای ناشران بلکه
برای عموم م��ردم به بهترین ش��کل در جهت خدمت
رسانی به اهالی کتاب در نظر گرفته شود ،سعی ما بر این
بود که عالوه بر محیط داخلی نمایشگاه ،محیط خارجی
و راه های رس��یدن به مکان برگزاری نسبت به سالهای
پیش تسهیل ش��ده و بهبود یابد .امسال نیز تمام سعی
مسئولین برگزاری نمایش��گاه در جهت ارتقا امکانات و
خدمات رسانی به مخاطبان خواهد بود .وی درباره سعی
مسئولین نمایشگاه در جهت تاثیر این رویداد فرهنگی در
افزایش س��رانه مطالعه کشور اضافه کرد :ما تالشمان را
خواهیم کرد که نمایشگاه کتاب تهران تنها به محیطی
برای خرید کتاب مبدل نش��ود ،در همین زمینه امس��ال
فوق برنامه های فراوانی برای نمایش��گاه لحاظ ش��ده
است ،تالش می کنیم تا بخش نمایشگاهی این رویداد
تقویت شده و بس��ترهای مناسب جهت ترویج فرهنگ
کتاب و کتابخوانی مهیا شود .دهقانکار پیرامون انتخاب
ش��هر و یا کشور میهمان در سی و س��ومین نمایشگاه
کتاب تهران اضافه کرد :در حال حاضر مهمترین بحث
انتخاب محل برگزاری نمایشگاه است ،به امید خدا بعد
از تصمیم گیری در این مورد ،انتخاب میهمان این دوره
از نمایشگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت .وی درباره
رویکرد این دوره از نمایشگاه کتاب تهران تصریح کرد:
طی سالهای گذشته اعالم شعار نمایشگاه در هفته های
نزدیک به زمان برگزاری نمایش��گاه اعالم ش��ده است،
امسال هم ترتیب به همان صورت است ،منتها فراخوانی
در جهت انتخاب ش��عار نمایش��گاه داده ش��ده و اسامی
فراوانی برایمان ارس��ال ش��ده که آن هم جلس��ات آتی
مشخص خواهد شد .سخنگوی شورای سیاستگذاری
نمایشگاه کتاب تهران پیرامون مشکالت ایاب و ذهاب
نمایشگاه کتاب تهران خاطرنشان کرد :همواره انتقاداتی
درباره ایاب و ذهاب و مش��کالت پارکینگ وجود داشته
است و ما به این مسئله واقف هستیم ،جلسات مشترک
ش��هرداری تهران ،ش��ورای ش��هر تهران ،راهنمایی و
رانندگی و مس��ئولین نمایش��گاه طی هفته آتی برگزار
می ش��ود تا ما بتوانیم در صورت برگزاری نمایشگاه در
مصلی امام خمینی (ره) از پارکینگ این مجموعه برای
مخاطبان استفاده نماییم.

طراحان گرافی��ک جزء اولی��ن انجمنهایی
اس��ت که عالوه بر داش��تن مجوز از وزارت
ارش��اد ،در وزارت کار هم ثبت ش��ده اس��ت.
یکی از افتخارات ما این اس��ت که دوساالنه
س��رو نقرهای صنفی اس��ت و خوش��بختانه
طی جلس��های که با مدیرکل تجسمی ارشاد
داشتیم ،قول مشارکت دادند .سلیمانی اظهار
داشت :تا پنجشنبه  ۲۳آبان مهلت ارسال آثار
تمدید شده است و چون معموال روز آخر تعداد
زیادی آثار میرسد ،نمیتوان آمار دقیقی فعال
ارائه کرد .آثار حتما باید سفارش دهنده داشته

باشند ،بنابراین نیاز است سلیقه سفارش دهنده
رعایت شود ،به همین دلیل شاید رضایت کامل
طراح در آن لحاظ نشده باشد .البته در بخش
«تایپ فیس» سفارش را با بیانیه (استیتمنت)
جایگزین کردهایم .ضمن اینکه سن هنرمندان
بای��د ب��االی  ۲۵س��ال باش��د و فاکتورهای
اینچنینی باعث میش��ود جامعه مخاطب ما
کاهش یابد .دبیر شش��مین دوساالنه طراحی
گرافیک «سرو نقرهای» افزود :اقتصاد هنر در
عرصه گرافیک مدنظرمان اس��ت و متاسفانه
سفارش به طراحان گرافیک کمتر شده است.

ناصر آویژه :بی طرفی این جشنواره باید حفظ شود

جشنوارهتئاترکودکهمدانمیتوانددوساالنهباشد

بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون عنوان کرد :درباره
جریان سازی جشنواره باید دید متولیان جشنواره
تا چه حد انتظاراتش��ان از اه��داف و رویکردها
برآورده شده است .من به عنوان هنرمند معتقدم
در برخی دوره ها جشنواره افت داشته است.
ناص��ر آوی��ژه ،هنرمند و بازیگر س��ینما ،تئاتر و
تلویزیون درباره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
که این روزها در همدان در حال برگزاری است،
در گفت وگو با فارس عنوان کرد :هر جش��نواره
ای تاثیرات خود را دارد و به همان میزان جریان
س��از است ولی باید دید متولیان جشنواره تا چه
حد انتظارش��ان از اه��داف و رویکردهای مورد
نظر براورده ش��ده اس��ت.وی در ادام��ه افزود:
م��ن به عنوان هنرمن��د تعاملی با گ��روه ها در
دوره های مختلف داش��تهام و برخ��ی از کارها
ب��رای خود من مفید بوده اس��ت در برخی دوره
ها هم به نظرم جش��نواره افت کرده اس��ت.وی
ادامه داد :البته گفته می ش��ود جش��نواره های
ایرانی دیمی است در یک فصل محصول خوب
است و گاهی خوب نیست .با این حال فکر می
کنم به طور کلی برگزاری جش��نواره برای خود
همدان به لحاظ اجتماعی و فرهنگی خوب بوده
است .این کارگردان تئاتر درباره مکان جشنواره
که هر س��ال در همدان برگزار می ش��ود اظهار
ک��رد :من اعتقاد دارم جش��نواره هایی مثل کن
و ونیز باید به ن��ام همان مکان رویدادی که در
آن برگزار می ش��وند ثابت باشند ولی نباید نگاه
جشنواره همدان استانی باشد بلکه باید نگاهش
بین المللی باش��د ،بی طرفی خود را رعایت کند
و فقط بداند پایگاهش انجاس��ت مثل جشنواره
فیلم اصفهان که به طور همیشگی در اصفهان
است .این بازیگر درباره امکانات سخت افزاری
و نرم افزاری برای گس��تردگی جشنواره عنوان
کرد :جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان ،سالن و
تجهیزات ن��وری میخواهد ول��ی کمتر به این
مس��ائل بها داده ش��ده اس��ت .ما باید هرسال
بگوییم دریغ از پارس��ال چراکه در این سال ها
شاید در حد یک پالتو اضافه شده است و حتی

بیش��تر امکاناتی که در طول برگزاری جشنواره
اضافه می شود عاریتی است .کارگردان نمایش
چهار صندوق ش��ادی با اش��اره به کارگاه های
آموزشی جش��نواره یادآور ش��د :من سال هایی
که در جش��نواره حضور یافت��م در کالس های
آموزشی هم شرکت کرده ام درحالیکه خیلی ها
می گفتند نیازی به آموزش نمی بینند .برای خود
من گاهی مفید هم بوده است اما متاسفانه گروه
ها ش��رکت نمی کنند .وی اضاف��ه کرد :برخی
از این کارگاه ها و ورکش��اپ ه��ا به هنرمندان
خارج��ی تعلق داش��ت که ن��کات مهمی را هم
آموزش می دادند خود من از ورکشاپ هنرمندان
آلمان��ی نکات و تکنیک هایی را فراگرفتم .البته
این کارگاه ها لزوما آموزش��ی و س��ازمان یافته
نبوده و برخی ش��خصی با آنها ارتباط برقرار می
کردن��د .درحالیکه باید ورکش��اپ ها به صورت
مستر باشد یعنی برای همه برایندی داشته باشد.
ای��ن کارگردان تئاتر درب��اره اجراهای خارجی و
اینک��ه در دع��وت از آنها چه نکت��ه ای باید مد
نظر باش��د،گفت :گاهی وضعیت مالی جشنواره
خوب ب��وده و یک گروه بی��ن المللی حرفه ای
دعوت شده است و گاهی برعکس .با این حال
در دع��وت از گروه های خارجی همه ابعاد مهم
است به طور مثال ایده به تنهایی جذاب نیست،
فرم و تکنیک برای انتقال ایده هم بس��یار مهم
اس��ت .آویژه در ادامه درباره غیررقابتی ش��دن
جشنواره توضیح داد :برخی می گویند جشنواره
باید غیررقابتی باش��د ولی باید ج��ا بیفتد چون
خیلی ها رقابت برایش��ان انگی��زه کیفی ایجاد
م��ی کند .به طور مثال باید کمک هزینه بدهند
و کاری کنن��د که از لح��اظ کیفی انتخاب های
بهتری صورت بگیرد .وی با ارائه یک پیش��نهاد
مط��رح کرد :به جای غیررقابتی کردن مثال می
توان جش��نواره را دوساالنه برگزار کرد اما بعد از
دو سال زیرساخت ها را تقویت شود و یا سالن
اضافه شود ،همچنین کارهای باکیفیت سفارش
داده ش��ود؛ کاری که ی��ک تنفس و فضای تازه
برای تئاتر کودک باشد.

در حال��ی ک��ه فیلم س��ینمایی «ترمیناتور»
شکست سنگینی را در گیشه متحمل شده،
پیش بینیها نش��ان میدهد «جوکر» هفته
آین��ده یک میلی��ارد دالری خواهد ش��د.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،ترمیناتور:
سرنوش��ت تاریک» هفت��ه دوم اکران خود
را نیز با شکس��ت پش��ت س��ر گذاش��ت تا
شش��مین فیل��م از این مجموعه س��ینمایی
علمی  -تخیلی ،از  ۵۳بازار بین المللی تنها
 ۲۹.۹میلی��ون دالر فروش کند.با اینکه این
فیلم در حال نزدیک ش��دن به فروش ۲۰۰
میلیون دالری اس��ت (می��زان فروش بلیت
اعالمی این فیلم تا کنون  ۱۹۹میلیون دالر
است) ،اما هنوز هم یک شکست بزرگ برای
کمپانیهای پارامونت ،اسکایدنس ،دیزنی و
دیگ��ر کمپانیهایی که در تامین بودجه این
فیلم نقش داش��ته اند؛ محس��وب میشود.
متخصصان گیش��ه فروش اع�لام کرده اند
که این فیل��م باید  ۴۵۰میلیون دالر فروش
داشته باشد تا به اصطالح به نقطه سر به سر
برس��د و درآمد و هزینه آن برابر شود؛ اما به
گفته آنها این اتفاق نخواهد افتاد و ضرری
 ۱۰۰میلیون دالری گریبانگیر کمپانیهای
بزرگ هالیوود میشود«.ترمیناتور :سرنوشت
تاری��ک» در  ۹۹درصد از گیش��ههای بین
المللی اکران میشود .دیزنی این فیلم را به
ص��ورت بین المللی ،به غی��ر از چین اکران
میکن��د و پارامونت نیز انتش��ار این فیلم در
گیشه داخلی را بر عهده دارد .این فیلم در این
هفته در ژاپن و تایوان نمایش داده شد و به
ترتیب  ۶و  ۱.۴میلیون دالر فروش کرد .در
گیشه چین نیز طی  ۱۰روز تنها  ۴۵میلیون
دالر فروخته اس��ت.در س��مت دیگر باکس
آفیس ،فیلم س��ینمایی «جوکر»  ۲۰میلیون
دالر دیگر درآمد داشت تا از گیشههای بین
المللی  ۶۷۱میلیون دالر فروخته باش��د .این
فیلم با بازی واکین فینیکس فروش جهانی
خود را به  ۹۸۴میلیون دالر رس��انده و طبق
پیش بینی ها هفته آینده به جمع میلیاردیها
خواهد پیوست.
«انتقام جویان :پایان بازی»
بهترین فیلم  ۲۰۱۹از نگاه مردم شد

فیلم س��ینمایی «انتقام جویان :پایان بازی»
توانس��ت عنوان بهترین فیلم سال در جوایز
بهترینهای س��ینما به انتخ��اب مردم را به
دس��ت آورد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان به نق��ل از هالیوود ریپورتر ،مراس��م
جوایز برگزیده مردم در س��ال  ۲۰۱۹برگزار
شد و فیلم س��ینمایی «انتقام جویان :پایان
بازی» توانست جایزه بهترین فیلم را به خانه
ببرد .این مراس��م از س��ال  ۱۹۷۵به صورت
ساالنه برگزار و پخش میشود.کوین هارت
هم به عن��وان اولین حض��ور در مکانهای
عمومی بعد از تصادف سنگینی که با خودرو
تجربه کرد ،در این مراس��م حضور داشت و
در کنار زندایا ،جیمی فالون ،بلیک ش��لتون
رابرت داونی جونیور س��تاره فیلم س��ینمایی
«انتقام جوی��ان :پایان ب��ازی» قرار گرفت.
جونیور در این جش��نواره جایزه خود را وقف
استن لی (ویراستار و منتشر کننده کتابهای
کمیک) کرد.فیلم سینمایی «راز جنایت» هم
توانست برای نتفلیکس جایزه بهترین فیلم
کمدی را به ارمغان بیاورد؛ جنیفر آنیس��تون
هم که بازیگر این فیلم بود در بین نامزدهای
بهترین بازیگر زن حضور داشت.
«آپولو  »۱۱بهترین مستند
سال  ۲۰۱۹شد

مستند «آپولو  »۱۱از سوی انجمن منتقدان
مستند آمریکا  ۵جایزه از جمله بهترین فیلم
مس��تند را دریافت کرد.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران ج��وان به نقل از ورایتی« ،آپولو
 »۱۱جایزه بهترین فیلم مستند جوایز ساالنه
انجمن منتقدان را دریافت کرد .در مجموع
این مستند برنده بزرگ این جشنواره بود و ۵
جایزه شامل بهترین مستند آرشیوی ،بهترین
مس��تند علمی-طبیع��ی و بهترین تدوین را
دریافت کرد.جایزه بهتری��ن کارگردانی این
جش��نواره به طور مشترک به پیتر جکسون
(کارگردان سه گانه ارباب حلقه ها) با مستند
«آنها نباید پیر شوند» و همچنین استوین
بوگنار و جولیا ریچرت برای مستند «کارخانه
آمریکایی» رس��ید؛ باراک اوباما و همسرش
تهیه کنندگان این مستند بودند«.آنها نباید
پیر ش��وند» همچنین جایزه بهترین مستند
خالقان��ه رادریافت کرد و کارخانه آمریکایی
نیز جایزه بهترین مستند سیاسی را دریافت
کرد.دیگر برندگان این جشنواره ،مستندهای
«لین��دا رونس��تاد :نوای��ی از ص��دای من»،
«تکههایی که من هس��تم» و «ستارههای
غربی» هستند.

