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اخبار
«نون خ» همچنان گزینه
پخش نوروز شبکه یک است

تهیهکننده سریال «نون خ» گفت :همچنان
گزینه پخش نوروزی هس��تیم و پخش دو ـ
سه قس��مت پایانی سریال «پایتخت» خللی
در پخش س��ریال ما ایجاد نمیکند .مهدی
فرجی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «نون
خ» در گفت و گو با فارس ،با توجه به پخش
قسمت های باقی مانده سریال «پایتخت »۶
در ن��وروز ،درباره پخش «ن��ون خ» در نوروز
 ۱۴۰۰گف��ت :تا به االن از طرف ش��بکه به
ما اعالم کردند گزینه پخش در نوروز ۱۴۰۰
شبکه یک هس��تیم.وی ادامه داد :آنچه قرار
اس��ت از س��ریال پایتخت پخش ش��ود تنها
دو س��ه قس��مت باقی مانده و فینال فصل ۶
است که همان زمان تولید آن به دلیل شیوع
کرونا به زمان دیگری موکول ش��د.این تهیه
کننده همچنین بیان داش��ت :تصویربرداری
«ن��ون خ» همچنان ادامه دارد و طبق برنامه
ریزی هایی که داش��تیم تا نیم��ه بهمن نیز
ادامه دارد .تصویربرداری فصل س��ه سریال
ن��ون خ به کارگردانی س��عید آقاخانی و تهیه
کنندگی مهدی فرجی این روزها ادامه دارد.در
این سریال سعید آقاخانی ،علی صادقی،اکبر
عب��دی ،ش��قایق دهق��ان ،یوس��ف کرمی،
سیروس میمنت بازی می کنند.فصل نخست
این سریال در نوروز  ۹۸و فصل دوم آن بعد از
نوروز  ۹۹از شبکه یک سیما پخش شد.
ضبط مرحله نیمهنهایی
«عصرجدید» آغاز شد

«عص��ر جدید» دوباره به آنتن ش��بکه س��ه
بازمیگردد اما عوامل ای��ن برنامه از تغییر در
روش تولید بر اس��اس رعایت شیوهنامههای
ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر دادهاند.به
گزارش  ،پس از شیوع کرونا و تأخیری که در
ساخت کارهای تلویزیونی رخ داد با اندکی وقفه،
تولید مسابقه «عصرجدید» هم از سرگرفته شد
اما تولید این برنامه نسبت به گذشته متفاوتتر،
سختتر و حتی پرهزینهتر شده است.در ضبط
سری جدید این مسابقه تلویزیونی که بر اساس
شیوه نامههای ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا
تغییراتی در آن انجام گرفته اس��ت ،اجرای هر
گروه یا فرد شرکتکننده به طور مجزا در یک
روز خاص ضبط میش��ود و داوری بر اساس
ویدئوی تصویربرداری ش��ده از اجرا در روزی
دیگر ،توس��ط هیئت داوران متشکل از امین
حیایی ،بشیرحس��ینی ،آریا عظیمینژاد و رویا
نونهالی ص��ورت میگیرد.عصرجدیدیها این
تغییر را هرچند مسالهساز و زمانبر میدانند اما
معتقدند در این روزها که جامعه نیاز به تفریح و
سرگرمی دارد ،برای اوقات فراغت آنها و احترام
به بیننده این ش��یوه تولی��د را برگزیدهاند و به
این ش��یوه ،گروههای شلوغ مجبور به حضور
همزمان در محل استودیو ضبط برنامه نیستند،
زمان حضور هر گروه شرکتکننده در فضای
تولید برنامه کاهش یافته است و در زمان ضبط
بخ��ش داوری اصلی نیز از هر گروه تنها یک
نماینده در برابر داورها حاضر میشود.
«قطع فوری» جلوی دوربین رفت

«قطع فوری» به کارگردانی مریم بحرالعلومی
ب��ا رعایت پروتکله��ای بهداش��تی ،مقابل
دوربی��ن آرش خالقدوس��ت رفت.به گزارش
مه��ر « ،قطع ف��وری» س��ومین فیلم مریم
بحرالعلومی با رعایت پروتکلهای بهداشتی،
مقاب��ل دوربین آرش خالقدوس��ت رفت که
با توجه به س��اختار روای��ی مدنظر بهصورت
زمان واقعی ،طبق برنامهریزی و تمرینهای
ص��ورت گرفت��ه در  ۲۰جلس��ه فیلمبرداری
خواهد شد.س��امان صفاری ،افس��انه کمالی،
غ��زال نظر ،عل��ی کیانارثی ،محمدرس��ول
صفری ،یاسمن ترابی ،سادیا جاللیپور ،علی
یعقوب��ی ،احمدرضا معراجی ،عل��ی اردالن،
آرم��ان دروی��ش ،رامین��ا حس��ینی ،گلبرگ
محمدی و روش��نک عجمیان ،با هنرمندی
ش��قایق فراهانی و علی انصاریان ،س��یاوش
چراغیپ��ور ،س��وگل طهماس��بی ،ساس��ان
کریمی ،سید احمدحسینی و الهه منصوریان،
گروه بازیگران این فیلم هستند.فیلمنامه این
فیلم اجتماعی که بر اس��اس طرحی از مریم
بحرالعلومی ،توسط او به طور مشترک با لیال
نیکزاد به نگارش درآمده ،داستانی متفاوت در
شبی پاییزی را روایت میکند که زمین لرزهای
تهران را میلرزاند«.قطع فوری» سومین فیلم
بلند مریم بحرالعلومی اس��ت که پیش از این
با فیلم «پاس��یو» سیمرغ بهترین کارگردانی
بخش جلوهگاه شرق سی و ششمین جشنواره
جهانی فیلم فجر را دریافت کرده و با دومین
فیلم خود «شهربانو» در سیونهمین جشنواره
فیلم فجر حضور دارد.

با وجود این که ستاد مقابله با کرونا مجوز بازگشایی سینماها را صادر کرد ،اما
همچنان برخی پردیسها و سالنهای سینمایی فعالیت خود را آغاز نکرده
اند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،باالخره پس از گذشت چندین ماه
تعطیلی سینماها و مشکالت فراوانی که به سبب شیوع کرونا به وجود آمده
بود ،سالنها باز شد و فیلمها به چرخه اکران برگشتند.در بین آثاری که در
س��ینماها اکران میش��وند و همگی از قبل در چرخه اکران بودند ،دو فیلم
جدید «دیدن این فیلم جرم اس��ت» و «پیشی میشی» به چشم میخورد.
اولی موضوعی سیاس��ی و ملتهب دارد و پس از س��ختیهای فراوان برای
دریافت پروانه نمایش و آمدن به س��ینماها نمایش داده ش��د و دیگری در

بالتکلیفی در بازگشایی سینماها
حوزه کودک و نوجوان است.معضلی که پس از بازگشایی سینماها به وجود
آمده ،نبود فیلم است .یعنی کمتر پخش کننده و تهیه کنندهای تمایل دارد،
فیلم خود را به چرخه اکران اضافه کند .استدالل تهیه کنندگان برای عدم
ورود به اکران این است که این روزها کسی به سینما نمیرود و فروش فیلم
با ضرر مالی روبرو میشود .تهیه کنندگان همچنین عنوان میکنند که نیاز
به تضمین و کمک مالی از س��وی دولت و ش��ورای صنفی نمایش دارند.با
نگاهی به سینماهایی که باز شدند ،نام بیشتر سینماها و پردیسهای تهران و
شهرستانها به چشم میخورد .البته باید با اکران فیلم جذاب و پر مخاطب به
سینماداران کمک شود که بتوانند رونقی مانند گذشته به سینماها بازگردانند.

البته تعدادی هم به علت نبود فیلم قوی منتظر ماندند که اگر اثری داوطلب
اکران ش��د ،کار خود را از سر بگیرند.در کل سینما در وضعیت نامتعادلی در
موضوع اکران قرار دارد؛ چراکه فیلم باکیفیت فراوان نیست ،هر لحظه امکان
دارد دوباره وضعیت کرونا تغییر رنگ دهد و س��ینماها مجدد تعطیل شوند.
به همین دلیل تضمین مالی برای صاحبان فیلم وجود ندارد؛ روز به روز به
جش��نواره فیلم فجر نزدیک شدیم و این روی اکران فیلمها در سینما البته
در صورت نمایش دادن فیلمهای جشنواره برای مردم ،تاثیر میگذارد.پس
میتوان گفت االن مهمترین زمان برای گرفتن بهترین تصمیم از س��وی
سازمان سینمایی برای رونق کلیت سینما است.

تقاضای  ۳۵هزار بندی یک ناشر کمک آموزشی؛

گ�روه فرهنگ�ی :قیمت ان��واع کاغذ چاپ و
تحری��ر در ب��ازار آزاد همچنان ب��ا افزایش
مواجه است ،کارشناس��ان افزایش تقاضا از
س��وی ناش��ران را دلیل اصلی این موضوع
میدانند .قیمت کاغذ در کمتر از س��ه هفته
گذشته با افزایش بیش از  100هزار تومانی
در هر بند چاپ و تحریر مواجه ش��ده است.
این افزایش قیمت امروز به باالترین حد خود
در طول دو سال گذشته رسیده است .بر این
اس��اس هر بند کاغذ چ��اپ و تحریر  70در
 100با گرماژ  70گرم امروز  510هزار تومان
قیمت خورده اس��ت .این در حالی است که
دریکسال گذشته قیمت این بند کاغذ تقریبا
ثاب��ت و روی  370هزار تومان بوده اس��ت.
قیمت هر بن��د کاغذ  60در  90با گرماژ 70
گرم نیز به  410ه��زار تومان افزایش یافته
است .تنها در س��ه روز ابتدایی هفته جاری
قیمت کاغذ چاپ و تحریر با بندی  30هزار
تومان افزایش روبرو بوده است.در پی توقف
توزیع کاغذ دولتی در دو ماه گذشته ناشران
ناچار به روی آوردن به بازار آزاد شدهاند ،این
موضوع موجب بر هم خوردن ثبات در بازار
آزاد و افزایش قیمتها در پی افزایش تقاضا
شده است.به نظر میرسد اگر این روند اداشته
باشد ،قیمتها در بازار آزاد افزایش بیشتری

نیز داش��ته باش��د .برخی از کارشناسان این
ب��ازا از ماهها پیش این موضوع را پیشبینی
کرده و خواس��تار اختصاص ارز برای واردات
محمولههای جدید کاغذ شده بودند .از سوی
دیگ��ر در ماههای گذش��ته واردات کاغذ به
دلی��ل نبود بازار مناس��ب ب��رای آن کاهش
داشته است ،با اینکه برخی معتقدند انبارهای
واردکنندگان مملو از کاغذ است ،برخی دیگر

قیمت کاغذ سر به فلک کشید

از کارشناسان از کمبود کاغذ تحریر در سال
آین��ده ابراز نگرانی کردهاند.در س��وی دیگر
ماجرا ناشران هستند که از سویی در آستانه
نمایش��گاه مجازی کتاب تهران دستش��ان
از کاغ��ذ دولت��ی ب��ه دلیل خل��ف وعده دو
واردکننده کاغذ دور مانده اس��ت و از سویی
ناچار به تهیه کاغذ از بازار آزاد شدهاند .حاال
باید کاغذی را که ت��ا همین یک ماه پیش
 370هزار تومان ب��ه راحتی در بازار فروش
میرفت ،به سختی با بندی  510هزار تومان
تهیه کنند.محسن قدبیگی ،مدیرعامل مرکز
اطالعات کاغذ ایران و از کارشناس��ان این
ب��ازار در این زمینه به تس��نیم گفت :حذف

ارز دولتی کاغذ و اتمام کاغذهای دولتی دو
خبری بود که در بازار کاغذ پیچید و افزایش
قیمتها را به ارمغان آورد؛ در نتیجه افزایش
تقاضا طی یک ماه گذش��ته طبیعت ًا قیمتها
در ب��ازار افزایش پیدا کرده اس��ت.وی ادامه
داد :تا پیش از این ش��رکت تعاونی ناش��ران
با توزی��ع کاغذ دولت��ی  40درصد تقاضای
ب��ازار آزاد را کنت��رل میک��رد و قیمتها بر
حس��ب می��زان تقاضای موج��ود تنظیم و
از افزای��ش قیمته��ای ناگهانی جلوگیری
میشد .از س��وی دیگر ناشرانی که از ارشاد
کاغذ میگرفتند نیز زمانی که با کاغذ اضافی
روب��رو بودند ،کاغذ را در ب��ازار میفروختند.

یزدانبخش« :آینده» به جشنواره فیلم فجر نرسید

جای خالی روزهای ابتدایی انقالب در سریال ها؛

من واکسن ایرانی کرونا را میزنم

بازیگر فیلم سینمایی «ابد و یک روز» گفت :سال
پیش در فیلم سینمایی «آینده» به کارگردانی «امیر
پورکیان» حضور داشتم ،نقشم در این فیلم دوست
داش��تنی و جالب بود و از حضور در کنار این گروه
احس��اس خوبی داش��تم ،تا آنجا ک��ه میدانم کار
برای حضور در جش��نواره فیلم فجر آماده شده بود
منتها در فهرست نهایی قرار نگرفت و به جشنواره
نرسید .شیرین یزدان بخش در گفتوگو با میزان،
پیرامون آخرین مجموعه فعالیتهای خود در عرصه
بازیگری گفت :در حال حاضر که به دلیل بیماری
کرونا به هیچ وجه سر کار نمیروم ،با سنی که من
دارم و سخت بودن رعایت پروتکلهای بهداشتی
سر صحنه رفتن من بازی با جانم است .وی با اشاره
به ایفای نقش در فیلم سینمایی «آینده» افزود :سال
پیش در فیلم سینمایی «آینده» به کارگردانی «امیر
پورکیان» حضور داشتم ،نقشم در این فیلم دوست
داش��تنی و جالب بود و از حضور در کنار این گروه
احساس خوبی داشتم ،تا آنجا که میدانم کار برای
حضور در جش��نواره فیلم فجر آماده شده بود منتها
در فهرست نهایی قرار نگرفت و به جشنواره نرسید.

قدبیگی با اشاره به افزایش دوبرابری تقاضا
در یک ماه گذش��ته در بازار آزاد افزود :تنها
یکی از ناش��ران کمک آموزش��ی بزرگ که
تبلیغات تلویزیونی وسیعی نیز دارد ،تقاضای
 35هزار بند کاغذ کرده است .وقتی این رقم
وارد بازار ش��ود ،طبیعت ًا نمیتوان قیمتها را
کنترل کرد و افسارگس��یختگی قیمتها به
وج��ود میآی��د .در کنار آن ناش��ران کمک
آموزشی دیگری هم هستند که ماهها است
مش��تری بازارند و طبیعت ًا با وضعیت موجود
ترجیح میدهند کاغذهای بیش��تری تا قبل
از گرانی بیشتر بخرند.
وی با اشاره به اینکه قیمت کاغذ تمام شده

ب��ا ارز  26هزار تومانی حدود  60تا  70هزار
تومان بیش��تر از رقم فعلی موج��ود در بازار
است ،گفت :اگر ارز دولتی کاغذ حذف شود
و تاجران واردات جدید داش��ته باشند ،قطع ًا
قیمتها ب��ا افزایشهای بیش��تری در بازار
روبرو خواهد بود.این کارش��ناس بازار کاغذ
ورود وزارت ارشاد به موضوع کاغذ را اشتباه
دانست و یادآور ش��د :با عرضه کاغذ دولتی
وزارت ارش��اد عم� ً
لا در سیس��تم عرضه و
تقاضای بازار دست برد و این موجب شد که
نظم بازار تا مدتها بر هم بخورد ،باید بازار
کاغذ تحریر را نیز به مانند مقوا و گالسه به
حال خود رها میکردند تا بازار خودش را پیدا
میکرد .در این صورت حاال با یک مش��کل
در توزیع کاغذ دولتی چنین شوک عجیبی به
بازار وارد نمیشد.وی نگرانی از بابت کمبود
کاغذ در ماههای پیش رو را جدی دانس��ت
و افزود :تاجران بسیاری در ماههای گذشته
سرمایه خود را از بازار کاغذ بیرون کشید ه و
کمتر به واردات این کاال پرداختهاند.
به گ��زارش تس��نیم ،اگرچه وزارت ارش��اد
از پیگی��ری موض��وع خلف وع��ده این دو
واردکننده خبر داده اس��ت ،اما انتظار میرود
با وجود موارد بازدارنده وزارت ارش��اد بتواند
با همکاری نهادهایی چون تعزیرات هر چه
س��ریعتر در این زمینه تعیین تکلیف کند ،از
س��وی دیگر اگر به واقع دولت با اختصاص
دوب��اره ارز دولتی به کاغذ طبق گفته معاون
فرهنگ��ی وزارتخانه موافقت کرده اس��ت،
تکلیف این موضوع نیز باید روش��ن ش��ود؛
وگرنه هر چه در س��الهای گذش��ته برای
بهبود وضعیت ب��ازار کاغذ رش��تهایم ،پنبه
خواهد شد.

بازیگر فیلم «آینده» درباره غیبت خود در جشنواره
فیلم فجر اظهار کرد :هیچ وقت خودم را بازیگر حرفه
ای ندانسته و نمی دانم ،تاکنون هم اگر اتفاقی افتاده
از خ��وش اقبالی من بوده اس��ت و به همین دلیل
حسرت چیزی را نمی خورم ،به امید خدا سال آینده
باز هم در فیلمی بازی کرده و به جشنواره فیلم فجر
می آیم .وی در همین راستا ادامه داد :فعال شرایط
برای من به نحوی اس��ت که ترجیح می دهم که
از سالمتی خودم حفاظت کنم ،شاید برخی جوانان
بتوانند با وجود خط��ر بیماری کرونا جلوی دوربین
بروند اما برای بازیگری هم سن من کرونا به هیچ
وجه شوخی بردار نیست ،به همین دلیل عجله نمی
کنمبازیگر فیلم «بوسیدن روی ماه» درباره شروع
واکسیناسیون کرونا در کشور افزود :من هم شنیده
ام که تزریق واکسن آغاز شده است ،امیدوارم همه
چیز به خوبی پیش برود و ما هم بتوانیم در س��ال
آینده به دور از بیماری زندگی کنیم ،شخصا هم اگر
الزم باش��د واکسن تولید داخل را مصرف می کنم،
زیرا طبیعتا پشت تولید این واکسن تحقیقات زیادی
صورت گرفته است.

توجهویژه«روزهایابدی»بهدانشجویان

«روزهای ابدی» عنوان س��ریالی است که به اتفاقات
بهمن  ۵۷تا آبان  ۵۸و ماجرای روزهای پرالتهاب اوایل
انقالب اسالمی توجه دارد .به گزارش فارس ،قرار بود
این سریال  ۴۴قسمتی سال گذشته به مناسبت تسخیر
النه جاسوسی پخش شود که به دلیل مسائل فنی به
پخش امسال رسید و از  ۸دی ماه از شبکه یک سیما
در حال پخش است.تصویربرداری «روزهای ابدی» از
س��ال  ۹۷آغازشد .در کارهای تاریخی حذف نمادهای
امروزی و تغییر معماری ساختمانها کار بسیار سخت
و زمان بری است که در این سریال به خوبی شاهد آن
هستیم.شمقدری در این سریال تالش داشته که کمتر
از چهرههای دیده شده استفاده کند زیرا در چهرههایی
که پیشتر با آنها بیننده روبرو ش��ده است مخاطب
دیرتر با نقش جدید او همذات پنداری میکند .کارگردان
تالش کرده تا با اس��تفاده از چهرههای جدید قضاوت
را از مخاط��ب در ارائه نق��ش بگیرد و به خصوص در
حوزه دانشجویی تالش شده تا از چهره جدید استفاده
کند تا بیننده با بازیگر همذاتپنداری بیش��تری داشته
باش��د.از این جهت تنها چهره های ش��ناخته شده در
این سریال احمد نجفی ،حمید گودرزی ،علیرام نورایی،

امیرمحمد زند ،صالح میرزاآقایی ،کاوه س��ماک باشی،
زهرا سعیدی ،شهره لرس��تانی و ...هستند.شاید هنوز
برای قضاوت درباره این سریال زود باشد اما نکته حایز
اهمیت درباره این سریال فعالیت دانشجویی است که
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .انقالب ایران به رهبری
امام خمین��ی(ره) عالوه بر ت�لاش روحانیون مبارز و
مردم ،حضور گس��ترده دانشجویان را به همراه داشت.
این دانش��جویان با طیفهای فک��ری مختلف قصد
براندازی حکومت شاه (با تفکرات مختلف اما متحد) را
داش��تند که در این سریال به خوبی این طیفها دیده
میشود که تاکنون به لحاظ تصویری و نمایشی کمتر
ش��اهد نمایش فعالیت گس��ترده دانشجویان که اتفاقا
اهمیت خاصی در پیش��برد انقالب داش��تند ،بودیم؛ از
این جهت س��ریال «روزهای ابدی» قابل تامل است.
در آثار تاریخی به خصوص آثاری که به وقایع انقالب
پرداخت��ه کمتر ش��اهد این حجم از وقای��ع و اتفاقات
بودیم .در بازار شلوغ سریالها و تنوعی که در شبکهها
دیده میش��ود نمایش آثاری که درباره فعاالن بروز و
ظهور انقالب اس�لامی ایران باشد ،خالی بود که این
مهم به همت مرکز سیمافیلم صورت گرفت.

کوروش سلیمانی :لزوم اعتنای مسئوالن و مردم

ک��وروش س��لیمانی عض��و هی��ات انتخاب
برگزیدگان جشنوارههای تئاتر استانها معتقد
اس��ت اگرچه تئاتر هنوز وبرای همیشه زنده
خواهد ماند ،اما نیازمند اعتنای مس��ئوالن و
مردم اس��ت .کوروش سلیمانی در گفتوگو
ب��ا می��زان ،پیرام��ون آثار حاض��ر در بخش
جشنوارههای تئاتر استان گفت :انتخاب تعداد
کمی از آثار از میان آثار برگزیده جشنوارههای
نها برای ما کار دشواری بود .آنچه
تئاتر استا 
برای من بهعنوان یک��ی از اهالی تئاتر حائز
اهمی��ت ب��ود ،این ب��ود که بس��یار از حجم
کارهای تولید شده در این شرایط سخت که
دوستانمان در شهرهای مختلف به سرانجام
رساندند ،خوشحال شدم .شرایط کرونا صرف ًا
به حوزه اجرا آس��یب نزده اس��ت و در حوزه
تمرین هم گروهها دش��واریهای بسیاری را
پش��ت سر گذاشته اند .از این منظر کار همه
گروههای شرکتکننده را بدون هیچ تعارف
و مبالغ��ه س��تودنی میدان��م.وی افزود :من
فعالیتم را از تئاتر شهرس��تان آغاز کردهام .ما
در دهههای گذشته بهخصوص دهههای ۶۰
و  ،۷۰ش��اهد رویکردهای بومی و کالسیک

تئاتر هنوز و همیشه زنده است

در تئاتر شهرستانها بودیم که در جای خود
ارزشمند بودند ،اما شاید امروز دیگر نتوان با
آن بی��ان و زب��ان کاری را روی صحنه برد.
بعدها به یکباره این ارتباط با گذشته بهطور
کامل قطع ش��د و متأث��ر از کارهایی که در
ته��ران روی صحنه میرف��ت ،همکارانمان
در تئاتر شهرس��تانها هم به ش��بیه ش��دن
ب��ه کارهای گروههای تهران��ی گرایش پیدا
کردند .آنچه در این دوره از جش��نواره برایم
حائ��ز اهمیت بود ،این ب��ود که در تعدادی از
کارها که جزو کارهای موفق هم محس��وب
میش��وند ،در عی��ن وج��ود نگاهه��ای نو و
خالقانه ،شاهد ارتباط جدی با مشخصههای
قوم��ی ،جغرافیایی و فرهنگی اس��تانهای
مختلف ه��م بودی��م و من ای��ن ویژگی را
مهمترین مش��خصه برخی از آثار این دوره
از جشنواره تئاتر فجر میدانم.سلیمانی گفت:
نکته دیگر مش��هود بودن تالش فوقالعاده
گروهها بود .تالشی که در مواردی به نتیجه
رسیده و حاصلش یک کار پخته و کامل شده
بود ،ام��ا در مواردی هم با یک ش��لختگی،
نامنظمی و عدم تمرکز روی مفاهیم مدنظر و

فرم کار همراه شده است .این عدم تمرکز هم
در برخی متنها دیده میشد و هم در برخی
کارگردانیه��ا و حتی بازیها .این مس��ئله
صرف ًا محدود به تئاتر اس��تانها نیست و در
تئاتر تهران هم بهش��دت شاهد آن هستیم.
نیاز داریم نس��ل جدید را با مطالعه بیشتر ،به
سمت مفاهیم عمیقتر و جدیتر تئاتر هم به
لحاظ تکنیکی و هم از نظر محتوایی س��وق
بدهیم.سلیمانی بیان کرد« :هنر» بهصورت
ذات��ی یک معنای اصیل و انس��انی دارد و از
آنجا که نهادی برآمده از پس قرنها اس��ت،
در اینکه زنده میماند ،هیچ شکی نیست ،اما
در کش��ور ما متأسفانه از س��مت مسئوالن،
هیچگاه «هنر» جدی گرفته نش��ده است و
ای��ن بیتوجهی ربطی ب��ه دوران کرونا هم
ندارد .خواهش��م از مس��ئوالن این است که
به تئاتر بهعنوان یک نهاد بس��یار تأثیرگذار
در ح��وزه فرهنگ و اجتماع ن��گاه کنند.وی
ادام��ه داد :از طرف دیگر از س��وی مردم هم
به نوعی ش��اهد هس��تیم که مخاطبان تئاتر
دانش��جویان و طیف جوانتر جامعه شدهاند؛
طیف��ی که از نظر اقتص��ادی میتوانند برای

تماش��ای تئاتر هزینه کنند .اینجا وظیفه ما
بهعنوان خانواده تئات��ر برای رونق این هنر،
توجه به این نکته اس��ت؛ یکی از دالیلی که
مخاطب امروز خودش و دغدغههایش را در
تئات��ر امروز نمیبیند ،این اس��ت که تئاتر ما
دارد به سمت و س��ویی کام ً
ال فرمالیستی و
انتزاع��ی میرود ،آن هم بدون تکیه بر متن.
تئاتر هنری است که متن و نمایشنامه در آن
محوری��ت دارد .امروز میبینیم بهجای توجه
به این موضوعات ،کارهای ما بیشتر به سمت
یک شو گرایش پیدا کرده است؛ معضلی که
نم��ود آن را در بهکارگیری چهرههای خاص
برای ف��روش نمایشها میتوان دید .نیاز به
توجه جدی مس��ئوالن و مردم به هنر تئاتر
داریم .زیرا شرایط اقتصادی تئاتر متفاوت از
سینما است.سلیمانی درباره علت کم توجهی
مردم به تئاتر نیز بیان کرد :متاسفانه در چند
سال اخیر جریان تئاتر را به سمت تئاتر طبقه
مرفه یا همان کاره��ای الکچری برده ایم.
طبیعت ًا در این شرایط تماشاگر طبقه متوسط
نمیتواند قیمتهای گزاف را برای تماشای
کارها بپردازد .مس��اله دیگر هم همان خالی

ش��دن صحنه از نمایشهایی بود که از نظر
محتوا به دردها و مسائل جدی بشر در قرن
حاضر بپردازد .وقتی تماش��اگر طبقه متوسط
و دانش��جویانی که همه این سالها از تئاتر
حمای��ت کردهاند ،از جایی ب��ه بعد خود را در
تئات��ر ندیدند و از طرفی ه��م با قیمتهای
گزاف بلیت مواجه شدند ،طبیعت ًا از تئاتر دور
و این اتفاق به بیاعتنایی مردم به تئاتر منجر
شد.وی خاطرنشان کرد :نیاز به اعتنای مردم
و مسئوالن به تئاتر داریم ،اما در دوران کرونا
این مشکل مضاعف شده است .ما بهصورت
موق��ت همهچیز را از دس��ت دادی��م .کاری
روی صحن��ه نرفت ،تماش��اخانههای دولتی
و خصوصی تعطیل ش��دند .فعاالن بسیاری
ب��یکار ماندهاند و این ش��رایط مش��کالت
معیش��تی جدی به همراه آورد .امیدواریم با
بازگشایی مجدد تماش��اخانهها رونق مجدد
به تئات��ر بازگردد .من مطمئن هس��تیم که
تئات��ر زنده خواه��د ماند .کمفروغ��ی امروز
هم الزام ًا ربطی به کرون��ا ندارد .اگر تئاتر ما
نتواند با مردم ارتباط درس��ت برقرار کند ،این
کمفروغی متأسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.

بازیگر سینمای اکشن هالیوود
در  ۸۸سالگی درگذشت

«جان ریلی» بازیگر مطرح سینمای هالیوود
و ژانر اکشن صبح امروز در سن  ۸۸سالگی
در بیمارستانی واقع در نیویورک درگذشت.
ب��ه گزارش می��زان « ،جان ریل��ی» بازیگر
مطرح س��ینمای هالیوود و ژانر اکشن صبح
امروز در سن  ۸۸سالگی در بیمارستانی واقع
در نیویورک درگذش��ت.ریلی یازدهم نوامبر
 ۱۹۳۶در شیکاگو به دنیا آمد ،وی نخستین
بار در س��ال  ۱۱۹۵۶با س��ریال «اگر جهان
برگردد» وارد عرصه بازیگری شد و تا پایان
زندگی خود در نزدیک به  ۸۸اثر س��ینمایی
و تلویزیونی به ایفای نق��ش پرداخت.دختر
ج��ان ریلی با تایید خبر فوت پدر خود گفت:
متاسفانه پدر بدون داشتن هیچگونه بیماری
قبلی در سن  ۸۸سالگی بر اثر سکته قلبی در
بیمارستانی واقع در نیویورک درگذشت .ریلی
طی س��الها فعالیت خود به عنوان بازیگر در
آثار مطرحی همچون مرد آهنی ،بیمارستان
اصلی ،افسانه میمون طالیی ،مورتال کامبت
و ساحل به ایفای نقش پرداخت .وی آخرین
بار دس��ال  ۲۰۱۳در آخرین فصل س��ریال
محبوب و مطرح «بیمارستان اصلی» جلوی
دوربین رف��ت و از آن پس به دلیل کهولت
سن بازی در هیچ اثری را نپذیرفت.
تاریخ رسمی اکران فیلم
«ونوم  »۲مشخص شد

تاریخ رس��می اکران فیلم سینمایی «ونوم-
بگذارید کارنیج بیاید» مش��خص ش��د ،این
فیلم اکران بین المللی خود در س��ینماهای
جهان را از  ۲۱ماه ژوئن سال  ۲۰۲۱میالدی
آغاز خواهد کرد.
به گزارش میزان  ،تاریخ رسمی اکران فیلم
س��ینمایی «ونوم-بگذارید کارنی��ج بیاید»
مش��خص ش��د ،این فیلم اکران بین المللی
خود در س��ینماهای جهان را از  ۲۱ماه ژوئن
سال  ۲۰۲۱میالدی آغاز خواهد کرد.نخست
قرار بود در اکتب��ر  ۲۰۲۰به روی پرده برود
اما به علت ش��یوع ویروس کرونا در جهان و
عواق��ب آن ،تاریخ اک��ران فیلم به  ۲۵ژوئن
 ۲۰۲۱تغیی��ر پیدا کرد .زم��ان دقیق اکران
نس��خه دوم از فیلم س��ینمایی «ونوم  »۲به
کارگردانی اندی س��رکیس اعالم ش��د ،این
فیلم ابرقهرمان��ی بر پایه آثار کمپانی مارول
کامیک��س به کارگردانی اندی س��رکیس و
دنبال��ه ونوم  ۱است.نس��خه دوم فیلم ونوم
در تاریخ  ۲۵ژوئ��ن  ۲۰۲۱مصادف با  ۴تیر
 ۱۴۰۰اکران میش��ود .تام هاردی و وودی
هرلس��ون رو به عنوان نقش اصلی خود به
همراه دارد«.ونوم  »۲سومین فیلم از دنیای
سینمایی س��ونی پیکچرز است .کار اولیه بر
روی ونوم  ۲در ژانویه  ۲۰۱۹شروع شد و در
نهایت فیلمبرداری آن در نوامبر  ۲۰۱۹شروع
شد .تام هاردی در اوت  ۲۰۱۸اعالمکرد که
برای س��هگانه ونوم قرارداد بستهاس��ت.تام
هاردی در نق��ش ادی براک/ون��وم ،وودی
هرلسون در نقش کلیتوس کسدی/کارنیج،
میش��ل ویلیام��ز در نق��ش ان ویینگ ،رید
اسکات در نقش دن لوئیس و نائومی هریس
در نقش ش��یریک در این فیلم سینمایی به
ایفای نقش میپردازند.ونوم اولین حضور تام
هاردی در نقشی ابرقهرمانی مارول محسوب
میش��ود .فیلمی که توانست با توجه سبک
متفاوت س��اخت خود فروش بسیار مطلوبی
را نصیب تهیه کنن��دگان نماید .این فیلم با
فروش��ی معادل  ۸۸۵میلیون دالر توانس��ت
رتبه شش��م پرفروشترین فیل��م جهان در
سال گذشته را از آن خود نماید.
بن افلک دوباره روی صندلی
کارگردانی مینشیند

ب��ن افل��ک کارگردان��ی فیل��م س��ینمایی
«نگهب��ان ش��هرهای گمش��ده» را ب��رای
کمپانی دیزنی بر عه��ده گرفت.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی،
ب��ن افلک ی��ک فیل��م اقتباس��ی دیگر به
کارنام��ه کارگردان��ی خود اضاف��ه کرد .او
ب��ه هم��راه کمپانی فیلمس��ازی خود قصد
دارد فیلم��ی س��ینمایی از کت��اب پرفروش
«نگهبان شهرهای گمش��ده» را بسازد .او
در این پروژه متعلق ب��ه دیزنی ،کارگردان
و تهیه کنن��ده خواهد بود.بن افلک در کنار
کیت گریتمون قرار اس��ت فیلمنامه این اثر
را که از رمان مذکور نوشته شانون مسنجر
اقتباس شده ،بنویسد .مجموعه کتابهای
«نگهبان ش��هرهای گمش��ده» بر داستان
دختری  ۱۲ساله به نام سوفی متمرکز است
که توانایی تلهپاتی دارد و در جست و جوی
پاسخ برای تواناییهای پنهان خود ،متوجه
میش��ود انسان نیس��ت و از جهان دیگری
آمده ک��ه با جهان ما به ص��ورت همزمان
وج��ود دارد.بن افل��ک در زمینه بازیگری و
کارگردانی فعالیت کرده و س��ال گذشته با
فیلم درام ورزش��ی «راه بازگش��ت» مورد
تحس��ین قرار گرفت .او اخی��را فیلمبرداری
«آخرین دوئل» س��اخته ریدلی اس��کات و
«اعماق آب» را به پایان رسانده است.

