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اخبار
نامه تشکر خانواده بيش از ۱۰۰
شهيد منا از رئيس صداوسيما

خانوادههاي بيش از  ۱۰۰شهيد حادثه منا
و مس��جدالحرام در نامهاي به دکتر علي
عس��گري ،رئيس س��ازمان صداوسيما از
پخش سريال تلويزيوني «حوالي پاييز» با
موضوع شهداي منا تقدير و تشکر کردند.به
گزارش فارس ،خانوادههاي بيش از ۱۰۰
شهيد حادثه منا و مسجدالحرام در نامهاي
به دکتر علي عس��گري ،رئيس س��ازمان
صداوس��يما از پخش س��ريال تلويزيوني
«حوالي پايي��ز» با موضوع ش��هداي منا
تقدي��ر و تش��کر کردند.اي��ن س��ريال به
کارگرداني حسين نمازي و تهيهکنندگي
سعيد پرويني با نمايش گوشهاي از نگراني
و انتظار خانواده شهداي حادثه منا در حج
خونين س��ال  ۹۴اين شبها از شبکه سه
سيما در حال پخش است.
 ۲۸۲برنامه راديويي براي کتاب

ش��بکههاي راديويي به مناس��بت هفته
کتاب  ۲۸۲برنامه به مدت  ۱۲۰ساعت
تدارک ديدهاند.به گزارش ايسنا به نقل
از روابط عموميصداوسيما ،محمد صادق
رحمانيان ،مدير شبکه فرهنگ و نماينده
معاونت صدا در س��تاد «رس��انه و هفته
کتاب» گفت :پيشبينيهاي شبکههاي
مختلف راديويي نش��ان ميدهد که ۱۳
شبکه راديويي خود را براي اطالعرساني،
پوش��ش خبري ،گفتوگو با کارشناسان
حوزه کتاب و کتابخواني آماده ميکنند.
شبکههاي راديويي عالوه بر برنامههاي
مس��تمر خ��ود ،ويژهبرنامههاي��ي نيز با
موضوع هفت��ه کتاب ت��دارک ديدهاند.
رحماني��ان افزود :موضوع��ات متنوع و
مختلفي در عرضه کت��اب و کتابخواني
ب��راي عالقهمن��دان گوناگ��ون رادي��و
تهيه شده اس��ت.معرفي کتاب در حوزه
هن��ر و ادبيات انقالب،به��ره برداري از
کتابه��اي صوتي،جاي��گاه کت��اب در
فرهن��گ مردم،مروري بر چهل س��ال
نش��ر کتاب،بررسي آس��يبهاي موجود
در صنعت نش��ر،گفت و گو با کتابداران
برجس��ته ايران،کت��اب و کتابخوان��ي و
مالکيت فکري در ايران،مدرسه با محور
کتابه��اي آموزش��ي و تربيتي،کتاب و
تاثير آن در حوزههاي اجتماعي و س��واد
رس��انهاي،معرفي روس��تاها و شهرهاي
دوس��تدار کتاب،ب��اغ کت��اب ،تاس��يس
و ارزياب��ي وضعي��ت موج��ود،و معرفي
کتابهاي��ي که از س��وي مق��ام معظم
رهب��ري تقريظ ش��ده اس��ت ،از جمله
موضوعاتي است که راديو در اين هفته
به آنها ميپردازد.بيس��ت و شش��مين
هفت��ه کت��اب جمهوري اس�لاميايران
از بيس��ت و چهارم آبان ت��ا اول آذر در
سراسر کشور برگزار ميشود.
مستند «سوت مرگ» آماده نمايش شد

عليرض��ا کاظم پور تهيه کننده س��ينما،
از آماده ش��دن نس��خه نهايي مس��تند
داس��تاني «س��وت م��رگ» خب��ر داد.
عليرض��ا کاظم پور تهي��ه کننده ،درباره
آخرين وضعيت س��اخت مستند داستاني
«س��وت مرگ» به باش��گاه خبرنگاران
جوان ،گفت :نسخه نهايي اين اثر آماده
شده اس��ت .موضوع «سوت مرگ» به
حادث��ه پتروش��يميبوعلي که دو س��ال
پيش اتفاق افتاد ،ميپ��ردازد .حادثهاي
که باعث ش��د حدود س��ه روز بخشي از
مجتمع در آتش بسوزد .مستند داستاني
«س��وت مرگ» رئ��ال انيميش��ني 32
دقيقهاي به کارگرداني فرش��اد اکتسابي
و تهيه کنندگي خودم اس��ت و فيلمنامه
آن با تالش يک تيم تحقيق آماده شده
است.اين تهيه کننده اذعان داشت :اين
مستند کاري خاص و حساس است که
تحقيق آن به ص��ورت کام ً
ال تخصصي
پيش رفت و نمونه آن در دنيا کم است.
به طور مشخص آمريکا در ساخت چنين
فيلمهايي پيشروس��ت.همچنين فرشاد
اکتس��ابي کارگ��ردان «س��وت مرگ»
درباره اولين نماي��ش اين اثر بيان کرد:
بيشتر تمايل دارم فيلم را به جشنوارهاي
داخل��ي يا خارج��ي با موض��وع صنعت
بفرس��تم .در جش��نواره س��ينما حقيقت
امسال يک بخش جنبي در مورد معدن
بود ،اما حس کردم فيلم من تناس��بي با
آن ندارد.اي��ن کارگردان در مورد بخش
انيميش��ن «س��وت مرگ» اظهار کرد:
يک��ي از مزاي��اي رئال انيميش��ن بهره
ب��ردن از پژوهش بس��يار دقيق و کامل
و جزء به جزء اس��ت .در سينماي مستند
ش��اخهاي در رابط��ه ب��ا فيلمهايي که
اتفاقات گذش��ته را بازس��ازي ميکنند،
وج��ود دارد تا بت��وان از طريق آن براي
مخاطب جزئيات کامل را شرح داد .رئال
انيميش��ن « س��وت مرگ « هم در اين
دس��ته از فيلمها قرار ميگيرد .استفاده
از انيميش��ن در آن به منظور بازس��ازي
جزئيات سايت صنعتي از بين رفته بود.

تلويزيون

ساخت دو سريال «بانوي مجتهده امين» و «زندگينامه شهيد حججي» به کجا رسيد؟

رئيس مرکز س��يماي اس��تانها درباره
توليد سريال «بانوي مجتهده امين» و
«زندگينامه شهيد حججي» توضيحاتي
ارائه داد .س��يد عب��اس فاطميرئيس
مركز س��يماي اس��تانها ،در گفتگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره توليد
دو مجموعه «بان��وي مجتهده امين»
و «زندگينامه شهيد محسن حججي»
گفت :ساخت مجموعه «بانوي مجتهده
امي��ن» در اولويت مرکز توليد اصفهان
نيز هس��ت ،ولي در ارتباط با اين اثر ما
هنوز تصميم��يدر معاونت نگرفتهايم.

قاعدت ًا با حمايتهاي��ي که در معاونت
امور اس��تانهاي رس��انه مل��ي صورت
ميگيرد ،اين مرکز اصفهان اس��ت که
بايد درباره پيش توليد و توليد مجموعه
«بانوي مجتهده امين»تصميم بگيرد.
وي ادام��ه داد« :بانوي مجتهده امين»
از بان��وان مجته��ده ،آگاه و موث��ر در
حوزههاي علميه اس��ت که نقش زنان
در فقه��ات و دروس حوزوي را پررنگ
کرد.رئيس مركز سيماي استانها تاکيد
کرد :هن��وز طرحي با عن��وان «بانوي
مجتهده امين» به معاونت استانها صدا

و س��يما تحويل داده نشده؛ اما به دليل
حمايتهايي که از سوي بانوان در اين
حوزه انجام ميگيرد ،در اولويت ساخت
است .اگر قرار باشد اين طرح به شکل
متمرک��ز حمايت ش��ود ،بايد به بخش
امور استانها ارسال شود.فاطميدر ادامه،
درباره ساخت مستند و سريال تلويزيوني
«زندگينامه ش��هيد محسن حججي»
بيان کرد :چندي پيش مستند اين شهيد
واالمقام رونمايي ش��د ،اما هنوز کاري
نمايشي براي ايشان انجام نشده است.
هنوز چيزي در ستاد به نام اثر نمايشي

«ش��هيد محس��ن حجج��ي» مصوب
نکردهايم.وي در پاسخ به اين سوال که
پيش از اين ن��گارش و کارگرداني اين
مجموعه برعهده رس��ول صانعي بود و
با پيگيريهاي خانواده شهيد حججي
متوقف شد ،اظهار کرد :در برخي مواقع
مراکز اس��تاني با بودج��ه طبقه «ب»
که در اختيارش��ان است ،ميتوانند آثار
شاخص خود را مصوب کنند و به توليد
برساند .درباره اثر نمايشي شهيد محسن
حججي کاري به دست ما نرسيده است.
مطمئن باش��يد اگر به ما برسد ،حتما از

ايوب آقاخاني در سريال
«سالم آقاي مدير» بازي ميکند

آن حمايت خواهي��م کرد.رئيس مركز
سيماي اس��تانها افزود :زندگي شهيد
حججي اگرچه کوتاه بوده؛ اما سرش��ار
از قصهها و عاش��قانههايي است که به
نظرم براي نس��ل امروز خيلي اثرگذار
است .مس��تند اين ش��هيد مدافع حرم
اخيراً رونمايي شد.

نقد برنامههاي اسپانسرمحور تلويزيون؛

ازدواج آسان با جوايز  ۱۰۰ميليوني نميخواند

گروه فرهنگي :يک تهيه کننده تلويزيون
ميگويد اگ��ر رويکرد برنام��هاي ازدواج
آسان و مسايل فرهنگي باشد تطابقي با
اسپانسرهايي که جوايز چند  ۱۰۰ميليوني
ميدهند ،ندارد.
ابوالفضل صفري تهيهکننده برنامههاي
تلويزيوني درباره آسيب حضور اسپانسر در
برنامههاي فرهنگي تلويزيون به مهر بيان
کرد :وجود اسپانس��ر در برخي برنامهها،
آنها را از هدف اصلي و اساس��ي آنها دور
ميکند مثال برنامههاي فرهنگي از اين
موضوع آسيب جدي ميبينند.
وي ادام��ه داد :در برنامهه��اي کودک و
نوجوان و يا برنامههاي فرهنگي و تربيتي
نميتوان از هر نوع اسپانسري بهره گرفت
زي��را هدف برنامه را زير س��وال ميبرد و
موجب نقض غرض ميش��ود .برنامهاي
که مثال قرار اس��ت درباره س��اده زيستي
و يا پرهيز از تجمل گرايي ،الگو باش��د با
حضور اسپانسرهايي که مردم را به خريد و
شرکت در قرعه کشيها تشويق ميکنند
اهدافشان نقض ميشود.اين تهيه کننده
که قرار بود بعد از ماه صفر س��ري جديد
برنامه «وقتشه» را روي آنتن شبکه نسيم
ببرد و به دليل نداشتن بودجه مجبور است
اين برنامه را تعطيل کند ،گفت« :وقتشه»
يک برنامه موضوع و محتوامحور اس��ت

که يک سال پيش توليد و توليد آن طول
کشيد و  ۷ماه از اين مدت را روي آنتن بود
اما حاال به دليل نداش��تن بودجه ،ساخت
برنام��ه ديگر امکان ن��دارد در عين حال
نميخواهيم از اسپانسرها هم بهره بگيريم
زيرا همانط��ور که گفتم رويکرد برنامه را
نقض ميکنن��د.وي اضافه کرد :آن زمان
آقاي محمد احساني مدير شبکه نسيم از
اين برنام��ه حمايت کرد و برنامه با توجه

به نگاه او به توليد رسيد .تشخيص مدير
شبکه نس��يم هم اين بود که برنامه بايد
ساخته شود اما حاال با کمبود بودجه توليد
ديگر امکان ن��دارد و اگرچه من ميدانم
منابع مالي شبکه محدود است اما در اين
برنامه نميتوانيم سراغ اسپانسرها برويم.
تهيه کننده «وقتشه» با اشاره به مضمون
برنامه تصريح کرد :ما در «وقتشه» مروج
ازدواج آسان بوديم بنابراين دايم بر ساده

شجاع کاوه :براي اولين بار در زندگي نقش پدر را بازي کردم

رئيس مرکز رسانههاي ديجيتال :پازل عملکرد سعوديها را آمريکا ميچيند

نميدانمچرادرسينماکسيسراغمنميآيد

بازيگر س��ريال س��ه در چهار گفت :من طي
س��الهاي دهه ش��صت کارم به عنوان بازيگر
را از س��ينما آغاز ک��ردم و کارهاي خوبي هم
حضور داش��تم اما اين روزها و سالهاي اخير
کس��ي س��راغ من نميآيد و دليلش را هم به
هيچ وج��ه نميدانم .البته امي��دوارم که کار
خوبي در س��ينما پيشنهاد ش��ود بتوانم دوباره
به اين عرصه برگردم.
اردالن ش��جاع کاوه بازيگ��ر س��ينما ،تئاتر و
س��ينما در گف��ت و گو با مي��زان درخصوص
آخرين فعاليته��اي خود در عرصه بازيگري
گف��ت :در حال حاضر به تازگي بازي در يک
س��ريال تلويزيون��ي را به پايان رس��انده ام.
فيلمب��رداري اثر به تازگي به پايان رس��يده و
من در آن نق��ش متفاوتي را ايفا ميکنم.وي
در همين راس��تا ادامه داد :اين س��ريال با نام
قطعه گمشده در شهر سمنان فيلمبرداري شد
و در ن��وع خود درام و فيلمنامه جالب توجهي
دارد.
گروه خوب و حرفهاي سريال قطعه گمشده
عاملي است که به خاطر آن احتمال موفقيت
اين اثر را بسيار زياد ميبينم.اين بازيگر سينما
درباره زمان پخش اين سريال اذعان کرد :تا
آنجا که من ميدانم سريال قطعه گمشده به
کارگرداني روحا ...فخرو مراحل پس از توليد
را پشت سر ميگذارد و تا چند ماه آينده روي
آنتن ميرود البته هنوز ش��بکه پخش اين اثر

زيستي و دوري از تجمل تاکيد ميکرديم،
آن وق��ت چگونه ميتوانيم اسپانس��ري
داش��ته باش��يم ک��ه ماش��ينهاي چند
صدميليوني اش را تبليغ کنيم و جايزههاي
صدميليوني به مخاطب بدهيم .تهيه کننده
سريال «س��ارق روح» که پيش از اين از
شبکه پنج روي آنتن رفته است با اشاره به
دخالت اسپانسرها در ساختار توليد و محتوا
توضيح داد :واقعيت است که اسپانسر در

برنامهه��ا دخل و تصرف دارد ،س��همياز
برنامه به اسپانسر تعلق دارد تا تبليغاتش
را ارايه کند و غير از آن س��اختار برنامه به
گونهاي پيش ميرود که اسپانس��ر دايم
ديده ش��ود .از طرفي صداوسيما چارهاي
هم ندارد؛ من خودم کارمند شبکه نسيم
هس��تيم و از مش��کالت خبر دارم .دولت
بودجه کاف��ي نميدهد و صداوس��يما با
اژدهايي به نام آنتن مواجه اس��ت که هر
چه ميسازيم ميخورد.صفري همچنين
درب��اره ماهي��ت اسپانس��رينگ برنامهها
متذکر شد :اسپانسر زمان معنا پيدا ميکند
ک��ه کااليي رد و بدل و در چرخه تجارت
مبادلهاي انجام ش��ود اما اکنون همه آنها
که نق��ش اسپانس��ر را ايف��ا ميکنند به
سيستمهاي ارزش افزوده تبديل شدهاند
که انواع کدهاي دستوري مربع_ستارهها
را شامل ميش��وند .امروز بايد پيشبيني
کنيد و در انواع قرعه کش��يها ش��رکت
کنيد تا جايزه ببريد و اين يک چرخه مالي
معيوب است .به گزارش مهر ،تهيه کننده
سريال در حال ساخت «مرگ خاموش»
در پاي��ان گفت :ممکن اس��ت بتوان بين
انواع قرعه کش��ي و بخ��ت آزماييها با
برنامههاي ورزشي و مهيج ارتباط برقرار
کرد ولي در برنامههاي فرهنگي و تربيتي
اين کار ميسر نميشود.

قراراست«ايراناينترنشنال»مروجناآراميباشد

مشخص نشده اس��ت .وي درباره نقش خود
در سريال قطعه گمش��ده اضافه کرد :در اين
س��ريال براي اولي��ن بار نقش پ��در را بازي
ميکنم .باالخره سن من به جايي رسيده که
باي��د نقش پدر را بازي کنم اما خوش��بختانه
پدر به روز و فعالي اس��ت.بازيگر س��ريال سه
در چهار دربارهدليل غيبت خود س��ينما ادامه
داد :من س��الهاي مختلف دهه ش��صت کارم
ب��ه عنوان بازيگر را از س��ينما آغ��از کردم و
کاره��اي خوبي ه��م حضور داش��تم اما اين
روزها و سالهاي اخير کسي سراغ من نميآيد
و دليلش را هم به هي��چ وجه نميدانم .البته
اميدوارم که کار خوبي در سينما پيشنهاد شود
بتوان��م دوباره به اين عرصه برگردم.ش��جاع
کاوه با اش��اره به حضور دوباره خود در عرصه
تئات��ر خاطرنش��ان کرد :هم اکنون مش��غول
تمرين تئاتري هستم که قرار است نيمه دوم
آذر ماه روي صحنه برود .اين س��الها بيش��تر
تمرکز خود را روي تئاتر گذاشتهام و نوعي به
دوران نوجواني خود بازگشته ام.

رئي��س مرک��ز فن��اوري اطالعات و رس��انههاي
ديجيت��ال وزارت ارش��اد گفت :س��رمايههايي که
امروزه براي مقابله با اي��ران در اختيار آمريکا قرار
داده ش��ده ،در شکلهاي مختلفي است و يکي از
آنها راهاندازي شبکه ايران اينترنشنال است« .سيد
مرتضي موس��ويان»در گفتوگو با فارس ،درباره
ظهور شبکه ايران اينترنشنال گفت :اين شبکه دقيقا
همزم��ان با ظهور تحريمها در ايران کار خود را به
اوج رساند و فعاليت گستردهاي در همين زمينه دارد.
وي ادامه داد :به هر حال آنچه که در پازل عملکرد
عربس��تان س��عودي ميبينيم برنامهريزي دقيقي
توسط امريکا است که سعودي آن را پياده ميکند.
موسويان با اشاره به افتتاح مونيتورينگ سعودي با
حضور ترامپ نيز بيان داش��ت :نزديک به دو سال
قبل شاهد افتتاح مونيتورينگ بسيار معظم سعودي
بوديم که با اولين سفر خارجي ترامپ به عربستان
س��عودي همزمان ش��د و در اصل آنه��ا با حضور
ترام��پ مونتورينگ خود را افتتاح کردند .االن هم
ميبينيم که در تمامياغتشاشات داخلي آدرسها يا
همان آي پيهايي که به اين ماجرا دامن ميزنند
و س��عي ميکنند بر موج موارد مختلفي که ايجاد
ميش��ود سوار شوند ،از س��مت عربستان سعودي
اس��ت .ویدر ادامه اظهارداشت :سرمايههايي که
امروزه براي مقابله با اي��ران در اختيار آمريکا قرار
داده ش��ده ،در شکلهاي مختلفي است و يکي از
آنها بحث رسانهاي است که در قالب شبکه ايران
اينترنشنال و با هدايت آمريکا ايجاد شده است.وي

دليل حمايت س��عودي از اين ش��بکه را وابستگي
سعودي به آمريکا دانست و بيان داشت :عربستان
س��عودي مهره آمريکا در منطقه است و بنابراين
آنچه براي آنها ديکته ميشود به ظهور ميرساند.
اگر دقت کنيد بقاي رژيم عربستان سعودي به اين
اس��ت که آمريکا پشت آنها باشد و به قول ترامپ
«اگر آمريکا پشتيباني از اين کشور را دو هفته قطع
کند اين رژيم سقوط ميکند».موسويان در همين
زمينه بيان داشت :طبيعي است که سعودي در زمين
آمريکا بازي کند و يکي از مواردي که ميتواند به
ايجاد نا آراميو تشنج کمک کند و همچنين يکي
از ابزارهاي بسيار مهم استفاده از رسانه است.وي با
ي
اشاره به آوردهاي که اداره اين شبکه براي سعود 
دارد ،نيز افزود :همانگونه که س��اير رس��انههاي
مختلف در خارج از کش��ور با س��رمايههاي عمدتا
آمري��کا کار خ��ود را آغاز کرده و ادام��ه دادند ،اين
ش��بکه هم به دنبال ايجاد نا آراميدر ايران است و
عدم موفقيتشان که امنيت موجود در ايران است
نشان ميدهد که عليرغم سرمايهگذاري بسيار به
اهدافي که ميخواهند نرسيدهاند.

خوب و بد جايگاه فيلم کوتاه در سينماي ايران

فيلم کوتاه در سينماي ايران نيازمند تالش
نهادهاي مرتبط براي فعاليت هرچه بهتر
فيلمسازان جوان و جلب توجه مخاطبان
است.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
جش��نوارههاي فيل م کوتاه در اين سالها
از رون��ق خاصي برخوردارن��د و ميتوانند
نقش مؤثري در پربارتر شدن عرصه فيلم
کوتاه داش��ته باشند .ساخت فيلم کوتاه با
فيلمسازي در عرصه سينماي بلند دو حوزه
مستقل از هم هستند؛ با اين حال ساخت
فيلم کوتاه ميتواند براي هر فيلمس��ازي
پلهاي براي توليد فيلم سينمايي بلند باشد.
فرصتي براي کس��ب تجربه و ش��ناخت
ماهيت سينما و فيلمسازي.در اين سالها هم
فيلمسازان خوبي از نسل جوان ما توانستند
در عرصه توليد فيلم کوتاه بدرخشند و پاي
در عرصه س��ينماي حرفهاي بگذارند .با
همه اينها شايد فيلم کوتاه در کشور ما ،آن
طور که بايد و شايد و در قياس با سينماي
جهان مورد توجه مديران فرهنگي و حتي
مخاطبان قرار نميگيرد .امري که ميتواند
به نارضايتي هنرمندان و بي انگيزگي آنها
دام��ن بزند .ب��ا اين حال ،فيل��م کوتاه به
رغم تماميمشکالت به حيات خود ادامه
ميده��د؛ اما اي��ن ح��وزه نيازمند تالش
نهادهايي اس��ت که ميتوانند جوانان اين
حرفه را حمايت کنند تا آثارشان توليد شود.

حميديان :آن طور که بايد به فيلم کوتاه توجه نميشود

در اي��ن باره نظر برخي هنرمندان را جويا
شديم که در ادامه ميخوانيد؛
بابک حميديان بازيگر سينماي کشورمان
درب��اره جايگاه فيل��م کوت��اه در ايران و
مقايسه آن با سينماي جهان گفت :ارزش
و اعتباري که فيلم کوتاه در ديگر کشورها
دارد ،به طور حتم در کشور ما وجود ندارد.
آن طور که بايد به اين حوزه توجه نميشود
و کمتر ميتوان در سينماهاي کشور اکران
اين آثار را ش��اهد بود .اکران اين فيلمها
تنها در س��ينماي هنر و تجربه آن هم در
سانسهاي محدود اتفاق ميافتد.وي در
ادامه درخصوص مستقل بودن اين حوزه
اظهار داشت :فيلم کوتاه خود يک سينماي
مستقل است و در اين چند سال آن طور
که بايد به اين س��ينما توجه نميشد؛ اما
خوشحالم که امسال استقبال خوبي از آن
شده است .بايد نگاههاي مديريتي بسياري
به اين حوزه معطوف ش��ود تا اين عرصه
سينمايي جايگاه خود را پيدا کند .جوانان
با انگيزه و مس��تعدي در اين زمينه داريم
که نبايد ناديده گرفته ش��وند.اين بازيگر
ي خود در برخي فيلمهاي
در پايان به باز 
کوتاه اشاره کرد و گفت :من نزديک به ۱۷
سال است که کار حرفهاي انجام ميدهم
و معمو ًال هر دو سه سال يک بار ،گريزي
به بازي در فيلم کوتاه ميزنم .از بازي در
اين حوزه انرژي ميگيرم و به شدت برايم

ارزشمند است و هميشه هم پيشنهادهاي
خوبي داشتم .بودن جشنواره فيلم کوتاه به
شدت الزم است و ميتواند براي نمايش و
معرفي فيلمهاي کوتاه و کارگردانهايشان
موثر باشد و فضا را براي ادامه توليد آثاري
درخشان فراهم کند.
س��عيد پور اس��ماعيلي معاون فرهنگي و
آموزش انجمن س��ينماي جوان��ان ايران
درباره جايگاه فيلمهاي کوتاه در سينماي
جه��ان گفت :فيلم کوت��اه در دنيا جايگاه
خاص��ي دارد؛ ب��ه نحوي ک��ه در بعضي
کشورها پيش از اکران فيلمهاي بلندشان،
فيلم کوتاه را نمايش ميدهند تا مخاطبان
عالوه بر آش��نايي با اي��ن حوزه در جهت
توليد آن هم گام بردارند و براي آنها هم
ايجاد انگيزه کند .اما در سينماهاي تهران
بجز هنر و تجربه بستري براي اکران اين
آثار نيست و ظرفيت سالنها آنقدر محدود
است که نوبت به اکران فيلمهاي بلند هم
نميرسد.وي درباره راهکاري براي نمايش
هرچه بهتر فيلمهاي کوتاه براي مخاطبان
اظهار ک��رد :همه پاتوقه��اي فرهنگي
ميتوانند محلي براي نمايش اين فيلمها
باشند؛ کتابخانهها و فرهنگسراها ميتوانند
اين آثار را نمايش دهند تا مخاطبان عالوه
ب��ر حمايت اين حوزه خود نيز دس��ت به
توليد فيلم کوتاه بزنند.اسماعيلي درباره اثر
فيلم کوتاه بر ساخت آثار بلند گفت :فيلم

ايوب آقاخاني از حضور در سريال «سالم
آقاي مدير» که اين روزها به کارگرداني
عليرضا توانا در حال توليد است ،به عنوان
بازيگر خبر داد.اين نمايش��نامهنويس و
کارگ��ردان تئاتر که چهارمين حضور در
تلويزيون به عنوان بازيگر را در کارنامه
هنرياش ثبت ميکند ،درباره مجموعه
«س�لام آقاي مدير» توضي��ح داد :اين
مجموع��ه حدود دو ماه اس��ت که کليد
خورده اس��ت و ساخت آن تا پايان سال
براي شبکه دو سيما ادامه خواهد داشت.
اي��ن مجموع��ه ب��ه واکاوي خاطرات و
چالشه��اي يک معلم در بازگش��ت به
زندگي در تحصيالت پيشينش و مسائل
مرتب��ط ب��ا آن ميپردازد.آقاخان��ي که
در مجموع��ه «نجوا» ک��ه اين روزها از
شبکه يک س��يما به روي آنتن ميرود،
ب��ه ايفاي نق��ش پرداخته ،درب��اره اين
س��ريال نيز اظهار کرد :مهمترين علت
حضورم در اي��ن مجموعه ،فيلمنامه آن
بود؛ نجوا فيلمنام��هاي خوشپرداخت و
مهندسي شده داشت .از طرفي رويکرد
توليدکنن��دگان ه��م رويک��رد فرهنگي
و خ�لاف عرف راي��ج در تلويزيون بود؛
بنابراي��ن بازيدر اين س��ريال را پذيرفتم
و هميش��ه هم از پيشنهادهايي شبيه به
اين مجموعه اس��تقبال ميکنم .همان
گونه که به دنبال آن در سريال «سالم
آقاي مدير» با عليرضا توانا قرارداد بستم
و مشغول بازي هس��تم.او با بيان اينکه
مجموع��ه «س�لام آقاي مدي��ر» نگاه
متفاوتي نس��بت به آثار تلويزيوني دارد،
در عي��ن حال گفت :البته اينکه به ذائقه
مخاطف خوش بيايد يا نه بحث ديگري
است .اما همين که تمايز و تفاوت دارد و
خيلي مناسبتي نيست و همچنين داليل
جانبي براي توليد آن وجود ندارد و اثري
اس��ت که فق��ط از خودش ب��ه خودش
نگاه ميکند و دستورها و فرمايشهاي
جانبي ندارد ،براي من ارزنده است؛ البته
نه اينکه بگويم همه کارها اينگونه باشد،
اما اين نوع کارها بايد کنار آثاري که به
مناسبتهاي تقويميميپردازند حضور
داش��ته باش��ند و اينکه صرفا در خدمت
تقويم باشيم درس��ت نيست.به گزارش
ايس��نا ،مجموعه «سالم آقاي مدير» به
کارگرداني و نويسندگي عليرضا توانا در
 ۲۶قسمت نگارش شده است و ساخت
آن تا پايان س��ال براي پخش از شبکه
دو س��يما ادامه دارد .طرح اين مجموعه
س��ال  ۹۱به سيمافيلم ارائه شد و بعد از
گذشت شش سال اين مجموعه به توليد
رسيده است.

سينما

پايان فيلمبرداري بخش خارجي
«احمد باي» تا سه هفته آينده

فيلمبرداري فيلم سينمايي «احمد باي»
به کارگرداني جمال ش��ورجه در الجزاير
ادامه دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،فيلم س��ينمايي «احم��د باي»
جديدترين پروژ ه سينمايي به کارگرداني
جمال ش��ورجه اس��ت که فيلمبرداري
بخ��ش خارج آن اين روزه��ا در الجزاير
ادامه دارد و حدود دو تا س��ه هفته آينده
به پايان ميرسد.گفتني است؛ احمد باي
يکي از س��رداران اس��تقالل الجزاير در
زمان رويارويي با حمله فرانسويهاست.
اين فيلم توليد مش��ترک سينماي ايران
و الجزاير است و تقريب ًا تماميبازيگران
و تهيهکنن��ده فيلم از س��ينماي الجزاير
انتخ��اب ش��ده اند.برخ��ي عوام��ل
پش��ت دوربي��ن «احمد ب��اي» عبارتند
از:کارگردان :جمال شورجه ،تهيهکننده:
سميره حاج جيالني ،مدير هنري :مجيد
ميرفخراي��ي ،مدير فيلمب��رداري :تورج
منصوري ،مدير چهرهپ��ردازي :کامران
خلج ،برنامهريز و دستيار اول کارگردان:
شادي زيدان از لبنان ،مدير صدابرداري:
احمد صالحي.

تئاتر
«باغ آلبالو» به مخاطب
تلنگر ميزند

کوتاه ميتواند خيلي اثرگذارتر ،نيرومندتر و
غيرمستقيمتر روي مخاطب تاثير بگذارد.
فيلم کوتاه سينماي مستقلي است و الزام ًا
کساني که ميخواهند وارد سينماي بلند
شوند ،فيلم کوتاه نميسازند؛ اما بسياري
از افرادي ک��ه فيلم کوتاه س��اختند وارد
س��ينماي بلند ش��دند و به موفقيتهاي
خوبي هم رسيدند .البته اين حوزه با توجه
به کوتاه بودن آث��ار به هيچ عنوان حرفه
راحتي نيس��ت و در اي��ن راه تنها افرادي
موفق هس��تند که با ايده و س��وژههايي
بکر دس��ت به توليد بزنند.وي تاکيد کرد:
يک فيلمس��از بايد قالب توليد را به خوبي
درک کند تا بتواند به درستي در اين مسير
حرک��ت کند.کيانوش عياري و ش��هرام
مکري از آن دست کارگردانهايي هستند

که از اين مسير توانستند به موفقيتهاي
سينمايي برسند و در جشنوارههاي جهاني
و جش��نوارههاي فيلم فجر جوايزي را به
خود اختص��اص دهند .اي��ن موفقيتها
ميتواند انگيزه خوبي براي فيلمس��ازان
کوتاه باشد تا با قدرت بيشتري اين مسير
را ادامه دهند.مع��اون فرهنگي و آموزش
انجمن س��ينماي جوانان ايران درباره اثر
جش��نواره فيلم کوتاه بر روند پيش��رفت
فيلمهاي اين عرصه بيان کرد :براي يک
فيلمس��از چه چيز بهتر از اين که فرصتي
را در جشنواره براي نمايش اثرش داشته
باش��د .البته بايد محاف��ل ديگري هم به
کمک اي��ن حوزه بيايد تا آثار در آنجا هم
ديده شود و فيلم کوتاه از اين مهجور بودن
رها شود.

يک کارگ��ردان تئاتر گفت :نمايش��نامه
«ب��اغ آلبال��و» اث��ر آنتوان چخ��وف ،به
لح��اظ ويژگيه��اي محتواي��ي تلنگ��ر
خوبي براي مخاطب اس��ت.قطب الدين
صادقي کارگردان نماي��ش «باغ آلبالو»
در گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان،
گفت :نمايش��نامه «باغ آلبالو» آخرين و
بزرگترين نمايشنامه چخوف است .اين
نمايش��نامه دستمايه بس��يار خوبي براي
کارهاي هنري و محتوايي است .از نظر
هنري اوج امپرسيونيس��م چخوف را که
عبارت است از ريزه کاريهاي احساسي و
عاطفي درون انسان ،ميتوان در آن ديد.
از نظر محتوايي هم اثر درخشاني است؛
زيرا بيان ميکند که همه ما کم و بيش
طرز درس��ت زندگي ک��ردن را نياموخته
ايم.وي افزود :هيچ يک از شخصيتهاي
نمايش باغ آلبالو الگو نيستند؛ همه داراي
يک يا چند عيب هستند که آنها را نادان
و مضحک جل��وه ميدهد که اين تلنگر
خوبي براي تماش��گر است .ضمن اينکه
از خطوط درش��ت تاريخي نيز سخن به
ميان ميآيد.

