اخبار

سیدمحمود رضوی:

دوشنبه  10تیر  27 1398شوال 1440
 1جوالی 2019شماره 2748

فرهنگ و هنر

6

www.asre-iranian.ir

سریال
سریال «سالم آقای مدیر» در پایان راه

کارگردان س��ریال «س�لام آق��ای مدیر» از
مراح��ل پایان��ی تدوی��ن این س��ریال برای
پخش از شبکه دو سیما خبر داد.علیرضا توانا
کارگردان سریال «سالم آقای مدیر» درباره
این مجموعه که برای شبکه دو آماده میشود
به مهر بیان کرد :تصویربرداری «سالم آقای
مدیر» اس��فندماه سال گذشته به پایان رسید
و ما حدود  ۶م��اه درگیر تولید این مجموعه
بودیم.وی ادامه داد :همزمان با تولید ،تدوین
کار نیز انجام میشد و این روزها هم مشغول
صداگذاری و تدوین نهایی کار هس��تیم.توانا
درب��اره پخش این مجموع��ه نیز اظهار کرد:
س��ریال «س�لام آقای مدی��ر» مجموعهای
اس��ت که به دان��ش آم��وزان و خانوادههای
آنه��ا میپ��ردازد بنابراین میتوان��د در مهر
ماه پخش ش��ود.وی درباره ویژگیهای این
مجموع��ه و جذابیت آن برای قش��ر نوجوان
عن��وان کرد :از ویژگیهای این س��ریال این
اس��ت که  ۶روز اول کاری یک مدیر مدرسه
را طی  ۳۰قس��مت میبینیم و در هر قسمت
آنق��در اتفاقات مهیج و جذاب رخ میدهد که
سریال را به اثری پرحادثه تبدیل کرده است.
کارگردان «س�لام آقای مدیر» پرداختن به
معضل مواد مخدر در دبیرس��تانها را یکی از
محورهای قصه عنوان کرد و گفت :نوجوان
اهل ریسکپذیری و هیجان است و نمیداند
جزییترین مسائل چه حجم فاجعهآمیزی از
عواقب را برایش رقم میزند.
سریال جدید «سعید سلطانی»
در مرحله ساخت دکور

سریال جدید سعید سلطانی که اثری تاریخی
به ش��مار می رود ،این روزها مراحل ساخت
دکور را س��پری می کند.به گزارش فارس ،با
پایان ساخت فصل سوم مجموعه تلویزیونی
«ستایش» به تهیه کنندگی آرمان زرینکوب
و کارگردانی س��عید س��لطانی ،مراحل تولید
س��ریال جدید ای��ن بازیگر ج��دی تر گرفته
ش��د.بنا بر این گزارش ،این سریال که با نام
های «مهربانو» و «بوم و بانو» ش��ناخته می
ش��ود ،در حال حاضر مراحل پیش تولید خود
را س��پری می کند.قصه این سریال تاریخی
در دوران پهل��وی اول س��پری می ش��ود و
الیه های زیرین زندگ��ی اجتماعی مردم در
آن مقط��ع زمانی به تصویر کش��یده خواهد
شد.سریال جدید سلطانی با آماده سازی دکور
در تیرماه کلید خواهد خورد.

نمایش
هادی حجازیفر «رومئو و ژولیت» را
کارگردانی میکند

نمای��ش «رومئ��و و ژولیت» ب��ه کارگردانی
ه��ادی حجازی فر از یازدهم تیر ماه به مدت
بیست ش��ب ،س��اعت  ۲۰:۴۵در تماشاخانه
هام��ون روی صحن��ه خواهد رف��ت تا این
اتفاق بازگش��تی نسبت ًا رویایی را برای بازیگر
فیلمهایی همچون ماجرای نیمروز ،ایستاده در
غبار و التاری به همراه داشته باشد.به گزارش
میزان“ ،هادی حجازی فر” بازیگر س��ینما و
تئاتر که چند سال پر کاری را در سینما پشت
سر گذاش��ته از بهمن ماه سال پیش خبر داد
که بار دیگر به تئاتر یعنی خانه اصلی خود باز
خواهد گش��ت ،این خب��ر در آن زمان تنها به
مدیریت وی بر تماش��اخانه باران ختم شد.با
شروع س��ال جدید اخبار بسیار پررنگتر شد،
حج��ازی فر با تجهیز و بازس��ازی گس��ترده
تماش��اخانه باران و تغییر نام آن به تماشاخانه
هامون گامی تازه در عرصه تئاتر برداش��ت تا
ثابت کند میخواد در عرصه تئاتر اتفاقی مهم
را رقم بزند .وی بارها در مصاحبههای مکتوب
و ش��فاهی گفته بود که در سینما پول در می
آورد تا در تئاتر خرج کند ،حال این ادعا با راه
اندازی تماشاخانه هامون و همچنین حمایت
مالی و معن��وی از چندین گروه تئاتر در مقام
تهیه کننده رنگ واقعیت به خود گرفته است.
حجازی فر از ابتدای امس��ال با تهیه کنندگی
دو اثر نمایش��ی از کارگردانان جوان نام خود
را ع�لاوه بر بازیگر و کارگردان در مقام تهیه
کننده تئاتر نیز به ثبت رساند ،پروانه الجزایری
به کارگردانی سعید حسنلو و همچنین نمایش
تایم لپس س��اخته صالح علوی زاده دو اثری
هس��تند که تهیه آن را حج��ازی فر بر عهده
گرفته است.

توقع مخاطب از فیلمهای دفاع مقدسی باال رفته است

تهی ه کننده فیلمهای س��ینمایی ماجرای
نیم��روز  ۱و  ۲گفت :امروز مخاطب از آثار
حوزههای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
توق��ع زی��ادی دارد و ای��ن فیلمها دیدنی
ش��دهاند؛ این اتفاق از آث��ار مثبت حضور
سازمان «اوج» در س��ینمای ایران است.
سیدمحمود رضوی تهیهکننده «دارکوب»
با اش��اره به عملکرد این سازمان به فارس
گفت :سازمان اوج ،با اینکه از نظر نیروی

انس��انی و سازمانی ،جوان است ،اما از بدو
تاسیس تاکنون توانس��ته آثار شاخصی را
در سینما و تلویزیون تولید کند ،در سینما
جریانس��از باش��د و مخاطب تازهای را به
سالنهای سینما بیاورد.وی درباره کیفیت
تولیدات سازمان اوج گفت :از نظر کیفی و
استاندار سینمایی آثار این سازمان همیشه
جزء بهترین آثار سال سینما بودهاند ،حتی
بدون غلو میتوان گفت محصوالت تولید

شده در این سازمان از متوسط محصوالت
تولیدی سینمای ایران بسیار باالتر است.
رض��وی در بخش دیگری از س��خنانش
درب��اره تنوع تولیدات این س��ازمان افزود:
سینماگران از سازمان اوج توقع تولید اثر در
همه ژانرها را ندارند ،اتفاقا نقطه قوت این
س��ازمان توجه به آثار و سینماگرانی است
که نیازمند حمایت و توانمندسازی در تولید
هستند و بیشتر کارهایی که اوج انجام داده

پروژهه��ای مهمی بوده که س��الها روی
زمین مان��د ه بودند .عزم و اراده دوس��تان
در اوج باعث تولید این پروژههای دش��وار
و حساس شده است.تهیهکننده «سیانور»
درباره تاثیرگذاری این س��ازمان در فضای
فرهنگ��ی گف��ت :اوج در این س��الها در
فضای فرهنگی تاثیرگذار بوده است .امروز
مخاطب از آثار حوزههای انقالب اسالمی
و دفاع مق��دس توقع زی��ادی دارد و این

اعالم جزئیات
مراسم تشییع پیکر وزیری

فیلمها دیدنی ش��دهاند ،ای��ن اتفاق از آثار
مثبت حضور اوج در سینمای ایران است.
تهیهکننده فیلم س��ینمایی «دهلیز» ادامه
داد :عملک��رد اوج در تلویزیون نس��بت به
سینما چندان قوی نیست.

خروج کاغذ نوشتافزار از دایره ارز ۴۲۰۰؛

افزایش بیسابقه قیمت دفتر مشق در راه است؟

گروه فرهنگی  :مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایرانی اسالمی با بیان اینکه کاغذ مورد نیاز
تولیدکنندگان نوشتافزار مشمول ارز دولتی
نمیشود ،گفت :افزایش قیمت لوازمالتحریر
به خانوادههای کمدرآمد فش��ار مضاعفی را
وارد میکند.
سعید حسینی ،مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایران��ی اس�لامی ،در گفتوگو با تس��نیم،
گفت:کاغذ مورد نیاز نوشتافزار از این پس
مشمول ارز  4200نمیش��ود،بنابراین حتی
اگر بخواهی��م کاغذ با نرخ آزاد دالر هم وارد
کنیم ،به این قیمت نمیرس��د؛ یعنی قیمت
کاغ��ذ کام ً
ال غیر طبیع��ی و منطقی در حال
افزایش اس��ت.وی ادامه داد :قیمت کاغذ در
مقایس��ه با دوره مشابه س��ال گذشته ،حدود
هفت برابر شده است؛ این در حالی است که
دالر س��ه یا چهار برابر افزایش قیمت داشته
اس��ت .بر این مبنا ،قیمت فعلی کاغذ منطق
ندارد و ناشی از عملکرد سوداگرانه و فضای
احتکار اس��ت.مدیر مجمع نوشتافزار ایرانی
اس�لامی بر ضرورت س��اماندهی ای��ن بازار
آش��فته از س��وی دولت تاکید و اضافه کرد:
دولت برنامه مش��خصی در این زمینه ندارد.
با پیگیری رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب،
کاغذ مورد نیاز برای انتشار کتاب و مطبوعات
تامین ش��د ،اما در دیگر حوزهها دولت بسیار
ضعیف عمل میکند و بازار هم با عوامل غیر
طبیعی ،افزایش قیمت داشته است.

برخ�ی از تولیدکنن�دگان نوش�تافزار

امسال تولید نمیکنند

حس��ینی به تاثی��ر افزایش قیم��ت کاغذ بر
تولیدکنن��دگان نوش��تافزار اش��اره کرد و
یادآور ش��د :اکثر تولیدکنندگان نوشتافزار
که کارش��ان با کاغذ است ،دچار سردرگمی
ش��دهاند ،نمیدانند تولید کنن��د یا نه؛ چون
قیمتها در حال تغییر است.تولیدکننده مانده

که چه کار کند؟ بسیاری از تولیدکنندهها که
سرمایه و توانشان به یکپنجم تقلیل یافته،
نمیخواهند تولید کنند .دس��ته ای دیگر که
میخواهن��د تولید کنند مجبورند با ش��رایط
سخت ،تیراژ کمتری تولید کنند.
افزایش قیمت بیسابقه دفتر مشق


وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن ش��رایط به
مصرفکننده هم فش��ار وارد میشود ،گفت:

شبکهچهاربرنامهسازیمحتوامحورراپیگیریمیکند؛

ورزی :هیچکس مرا از فعالیت منع نکرده ،دنبال سوژه خوب هستم

همراهباشبکهچهارسیمادرتابستان۹۸

نشست خبری تبیین برنامه های طرح جامع تابستانی
ش��بکه چهار با حضور مدیر این شبکه برگزار شد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،نشس��ت خبری
تبیین برنامههای طرح جامع تابس��تانی شبکه چهار
س��یما با حضور معینی پور مدیر این ش��بکه برگزار
ش��د.معینی پور پیرامون برنامههای شبکه چهار در
تابستان امسال گفت ۱۰۰ :فیلم برگزیده مخاطبان
و منتقدان در طول تابس��تان برای پخش روزانه در
نظر گرفته شده است .برنامه ترکیبی «چرخ» هم با
رویکرد تحلیلی و خبری حوزه فناوری ،سه شب در
هفته پخش میشود.مدیر شبکه چهار افزود :برنامه
«درس گفتار» به بحثهای علوم انسانی و شناخت
علوم م��درن میپردازد و پن��ج روز در هفته پخش
میش��ود .هر اس��تادی در این برنامه بحث خودش
را ارائه میکند .همچنین برنامه «قصه ش��ب» بین
س��اعت  ۱۰تا  ۱۱رمانه��ای برتر ایران و جهان را
مرور می کند .پخش برنامه «شبهای هنر» هم از
س��ال گذشته آغاز شده است و شب تئاتر ،موسیقی،

قیمت دفتر امس��ال در مقایسه با سالهای
گذشته چندین برابر ش��ده است.مدیرعامل
مجم��ع نوش��تافزار ایران��ی اس�لامی به
نامهنگاری با وزارت ارش��اد ب��رای رفع این
مش��کل اشاره کرد و گفت :در این شرایط ما
پیگیری و نامهنگاریهای متعدد انجام دادهایم
که مسئولین کاری کنید؟ ما نمیگوییم لزوم ًا
کاغذ با ارز  4200تومان اختصاص دهید ،ما

میگوییم حداقل کاری که از دس��ت دولت
برمیآید این است که بازار را ساماندهی کند،
ای��ن برنامه کوتاهمدت دولت باید باش��د .در
بلندمدت هم میتواند بر تولید کاغذ در داخل
کش��ور تمرکز کند .ما منابع��ی مانند باگاس
نیشکر داریم که میتواند نیاز ایران را تأمین
کند .نیاز ساالنه کش��ور در حوزه کاغذ 400
هزار تن است ،با توجه به باگاس نیشکر که
در هر ساله وجود دارد ،میتواند این میزان را
تأمین و حتی ب��ه صادرات هم فکر کند.وی
افزود :کسی به این موضوعات توجه نمیکند.
دولت باید کمک و ش��رایط را فراهم کند .ما
نه در کوتاهمدت ش��اهد برنامهریزی هستیم
که کاال با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده
قرار گیرد ،نه به صورت بلندمدت برنامهریزی
در این زمینه داریم .تولیدکننده نوش��تافزار
امس��ال با چنگ و دن��دان دارد کار میکند
و محصوالت��ش را تولید میکند.حس��ینی با
بیان اینکه ما برای تأمین لوازمالتحریر اقشار
ضعی��ف جامعه نگران هس��تیم ،افزود :برای
کاهش قیمت محص��والت کارهایی انجام
دادهایم .نامهنگاریهایی به وزارتخانههای
ارشاد و صنعت انجام دادهایم،اما هنوز اتفاق
خاصی نیفتاده اس��ت .تالش داریم تا در حد
خود س��ود را کاهش دهیم و محصوالت را
ارزانتر عرضه کنیم ،اما شرایط سخت است
و ب��ا این موارد نمیتوان مش��کل را برطرف
کرد.

روایت ،شعر ،سینما و معماری به تازگی به آن اضافه
ش��ده است و شنبه تا پنجشنبه از هفته آینده ساعت
 ۲۳آغاز میش��ود.وی عنوان کرد :از ش��ب شنبه و
به طور روتین ش��نبهها ،برنامهای با نام «خیلی دور
خیلی نزدی��ک» روی آنتن م��یرود .در این برنامه
 ۱۳گفتگو ویژه با اندیش��مندان به زبان انگلیس��ی
که آغاز س��ال  ۹۷و اوایل  ۹۸به ایران آمدند ،انجام
شده اس��ت.معینیپور اظهار کرد :یکشنبهها مستند
«حکای��ت دل» که ش��امل  ۲۰پرت��ره از  ۲۰تن از
مفاخر کش��ورمان است ،پخش می ش��ود .مسابقه
«چهار سه دو یک» هم در هفته دو شب روی آنتن
میرود .البت��ه از  ۲۱تیر ماه همزمان با روز عفاف و
حجاب برنامه انگاره هم شروع میشود و به مواجهه
اندیشمندان با مس��ائل حجاب میپردازد.وی افزود:
سری جدید برنامه «زاویه» هم چهارشنبه ها ساعت
 ۲۱پخش میش��ود .برنامه ضیافت هم از این هفته
هر شب س��اعت  ۱۹درباره مس��ائل فرهنگی روی
آنتن م��یرود .برنامههایی همچ��ون معرفت ،پندار
 ،۲ش��وکران ،۲کتاب با سس تند هم برای پاییز در
راه تولید اس��ت.معینیپور تصریح کرد :به طور کلی
تمرکز ما روی بحث محتواس��ت .شبکه چهار سیما
در یک س��ال گذشته نس��بت به حوزه برنامه سازی
خود و مسائل روز حس��اس بوده است .ما در برنامه
س��ازی انقطاع تاریخی و آینده پژوهانه داریم و هر
برنامه س��ازی در ش��بکه چهار موظف است به این
قضیه توجه کند.

«معمایشاه»۲هرگزساختهنخواهدشد

کارگردان سریال «تبریز در مه» گفت :با تیتر درشت
بنویسید که معمای شاه  ۲هرگز ساخته نخواهد شد،
معمای ش��اه پروژه بسیار مشکلی بود و هجمه های
فراوان��ی ه��م به همراه داش��ت ،البته م��ن به قول
مع��روف پذیرفته بودم که س��اخت چنین پروژه ای
سخت خواهد بود.
محمدرض��ا ورزی نویس��نده و کارگردان س��ینما
و تلویزی��ون در گفتوگ��و با می��زان ،درخصوص
آخرین مجموعه فعالیتهای خود در عرصه سینما
و تلویزی��ون گف��ت :در حال حاضر مش��غول هیچ
فعالیتی نیس��تم و ترجیح میدهم وقت خود را به
اس��تراحت و مطالعه بیشتر اختصاص دهم.وی در
همین راس��تا ادامه داد :این اس��تراحت کام ً
ال خود
خواسته اس��ت و نمیخواهم از کسی گالیه کنم،
اتفاق خاصی نیفتاده اس��ت ،االن بحث کار کردن
و کار نکردن و یا گالیه از ش��خصی نیس��ت بلکه
به دنبال س��وژهای خوب برای پرداخت میگردم،
هیچکس مرا از ساخت سریال منع نکرده و در حال

حاضر با هیچ فردی هم مش��کلی ندارم.کارگردان
سریال “معمای ش��اه” با اشاره به زمان مورد نظر
برای تولید هر اثر تاکید کرد :امروزه بیش��تر برای
یافتن سوژه مناس��ب کتابهای نخواندهام را می
خوان��م ت��ا از دل آنها بتوانم به س��وژه مورد نظرم
دس��ت پیدا کنم ،هیچ وقت عجله ای برای ساخت
پروژه جدیدم ندارم.وی ادامه داد :من خیلی در قید
و بند این نیس��تم که هر سال کار کنم ،یا به طور
مثال با زمانبندی خاصی همیش��ه در حال تهیه و
تولید اثر باشم ،به عنوان مثال ساخت معمای شاه
شش سال طول کش��ید ،من همیشه کاری که به
نظرم درس��ت باش��د را انجام میدهم و وقتی که
احس��اس کنم یک س��وژه باید س��اخته و پرداخته
ش��ود دست به کار میش��وم.این کارگردان سینما
و تلویزیون درباره احتمال ساخت “معمای شاه »۲
تصریح کرد :با تیتر درش��ت بنویس��ید که معمای
شاه  ۲هرگز ساخته نخواهد شد ،معمای شاه پروژه
بس��یار مش��کلی بود و هجمه های فراوانی هم به
همراه داش��ت ،البته من به ق��ول معروف پذیرفته
بودم که ساخت چنین پروژه ای سخت خواهد بود.
وی در همین رابطه اذعان کرد“ :معمای ش��اه »۲
وجود نخواهد داشت زیرا انتهای سریال همزمان با
انقالب اسالمی ایران بود ،البته این را بگویم شاید
برخی به س��اختن نس��خه دوم اثری که مخاطب
داش��ته فکر می کنند اما معمای شاه از جنس این
کارها نیست.

پیام دهکردی :دستمزدم بر اساس سوابقم بوده است

پی��ام دهک��ردی ،بازیگ��ر س��ینما ،تئاتر و
تلویزیون گفت :هنوز هم منتقد نمایشهای
الکچری هس��تم و تمامقد دفاع میکنم که
کار «جنایات و مکافات» الکچری نیست.
پی��ام دهکردی ،بازیگر و کارگردان س��ینما،
تئاتر و تلویزیون که این روزها مشغول بازی
در نمای��ش «جنایات و مکاف��ات» در تاالر
وحدت است و س��ریال تلویزیونی «گاندو»
با ب��ازی او ه��م در حال پخش اس��ت ،در
گفتوگو با فارس عنوان کرد :تجربه حضور
در نمایش «جنای��ات و مکافات» برای من
بس��یار متفاوت اس��ت.وی در ادامه توضیح
داد :متأس��فانه این مشکلی که برای بخش
فنی صحنه و ماش��ینری ت��االر وحدت رخ
داد ،طبیعت ًا افسوس��ی برای ما شد که هنوز
رفع نش��ده و دکور ثابت است ،منتها ما هم
س��عی خود را میکنیم ت��ا با توجه به همین
صحن��ه ثابت ،اجرای در خور و شایس��تهای
را به تماش��اگران ارائ��ه دهیم.دهکردی در
پاسخ به این سؤال که شائبه الکچری بودن

همچنان منتقد تئاتر الکچری هستم

ای��ن کار برای برخی افراد وجود دارد ،گفت:
واقعیت این اس��ت که قیاس این نمایش با
نمایشهای الکچری معالفارق است ،هم از
نظ��ر ترکیب تیم و هم ن��وع متنی که خلق
ش��ده که اصل��ی و اورجینال اس��ت و از آن
دس��ت کارهای کپی نیس��ت که با امکانات
دولتی و خصولتی به صحنه رفته باش��د.این
بازیگر با بیان اینکه هنوز هم منتقد کارهای
الکچری تئاتری است ،گفت:
من تمامقد دف��اع میکنم که
این نمایش الکچری نیس��ت،
افزون ب��ر این ک��ه بلیت این
نمایش نیز در همان حد صد و
اندی هزار تومان ،خیلی تفاوت
آنچنانی با کار دکتر علی رفیعی
و «س��قراط» حمیدرضا نعیمی
در تاالر وحدت ندارد .منتها به
این دلیل که خود من همیشه
منتقد تئاتر الکچ��ری بودهام،
برخی دوس��ت دارند فرافکنی

کنند که ش��ما که منتقد بودی��د ،چرا در این
کار حض��ور پیدا کردید.وی با بیان اینکه هر
عقل اولیهای تصدیق میکند که یک منتقد
تئات��ر الکچری نمیتوان��د در کار الکچری
حض��ور پیدا کند ،یادآور ش��د :خوش��بختانه
همه چیز درباره این نمایش مشخص است،
بودجه کار وارد چرخه تئاتر ش��ده ،خاستگاه
پولی و مالی آن مش��خص اس��ت و عواملی

که در آن کار میشود و فضایی که کار اجرا
میرود ،در مجموع هیچ ارتباطی به کارهای
الکچ��ری ندارد!دهکردی با اش��اره به تأثیر
انتقادات بر وضعیت آس��یبهای تئاتر گفت:
اگ��ر این انتقادات و نقدها مداومت نداش��ته
باش��د ،هیچ فایدهای ندارد فقط یک س��ری
اعتراض مقطعی است ،همان کاری که من
در برنامه تلویزیونی انجام دادم .کس��ی االن
نیست بگوید من پیام دهکردی
کی دستمزد الکچری گرفتهام؟
االن در تئات��ر ایران هس��تم و
فرض میکنیم هم این نمایش
الکچری است ،آیا من دستمزد
الکچری گرفتهام؟ من دستمزد
معمولی یک بازیگر با س��وابق
مش��خص خ��ود را گرفت��هام.
مجری برنامه تلویزیونی «شب
تئاتر» در پاسخ به این سؤال که
آی��ا ام��کان دارد دوباره در یک
برنامه تلویزیونی چون «ش��ب

تئاتر» حضور پی��دا کند ،گفت :بعید میدانم
چنی��ن اتفاق��ی بیافتد .به دلی��ل اینکه هیچ
عزم عملگرایانهای در مس��ئوالن فرهنگی
کشور و سازمان صدا و سیما مبنی بر بسط و
گسترش تئاتر ما وجود خارجی ندارد.
دهکردی همچنین یادآور ش��د :آقایان فقط
خوب صحبت میکنند ،صحبتشان فرهنگی
اس��ت اما این فرهنگ مقولهای نیس��ت که
مثل اقتصاد باشد که االن بگویم فالن مقدار
پول راقرض میکنیم و کار درست میشود.
فرهنگ ام��ر تدریجی و کند اس��ت ،وقتی
آس��یبی به آن وارد میش��ود ،به راحتی رفع
شدنی نیس��ت .باید درباره آسیبها مداومت
و اس��تمرار داش��ته باش��یم تا از بین برود یا
کمتر شود.وی درباره دیگر فعالیتهای خود
در ای��ن روزها نیز گفت :مؤسس��ه امید پیام
دهکردی چون گذشته در الهیجان مشغول
به فعالیت است و همچنین این روزها درگیر
ضب��ط یک کتاب گویا به ن��ام «کجایی» از
مجموعه اشعار عارفه لک هستم.

مراسم تشییع پیکر «ناصر هوشمند وزیری»
هنرمند پیشکسوت مجسمهساز ،صبح امروز
از خانه هنرمندان ایران به س��مت لواس��ان
برگ��زار میش��ود.به گزارش ف��ارس ،طبق
اعالم خانه هنرمندان ایران ،مراس��م تشییع
پیکر ناصر هوش��مند وزیری دوشنبه  ۱۰تیر
ساعت  ۱۰صبح در باغ هنر خانه هنرمندان
ایران برگزار میش��ود.ناصر هوشمند وزیری
(هنرمند پیشکس��وت مجسمهساز)  ۶تیر بر
اثر ایس��ت قلبی دار فانی را وداع گفت .او به
عنوان خالق مجسمههای سنگی (فردوسی،
رس��تم و سهراب) پارک جمش��یدیه ،برخی
مجس��مههای موزه نظامی و مردمشناس��ی
سعدآباد و همچنین مؤسس نخستین باغموزه
خصوصی ایران ش��ناخته میش��ود.وزیری
عضو هیأت موس��س انجمن مجسمهسازان
ای��ران و دارای م��درک درج��ه یک هنری
(معادل دکتری) از وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی بود.دختر این هنرمند در گفتگویی
اعالم کرده درخواس��ت پدرش این بوده که
در غارموزه خودش (وزیری) واقع در لواسان
به خاک سپرده شود .بنابراین این موضوع با
شورای ش��هر لواسان در میان گذاشته شده،
ولی هنوز پاس��خی از جانب آنها ارائه نشده
است.هوش��مند وزیری متولد همدان بود اما
در نیمه دهه  ۸۰غارموزه ش��خصی خود در
لواس��ان (کند عل��ی) را دایر ک��رد و تالش
داش��ت بگوید باید پالستیک کمتری تولید
کنی��م .این هنرمند تأکید داش��ت همه چیز
در این کره خاکی دور ریختنی نیست و اگر
کمی با نگاه متفاوت به اشیاء نگاه کنیم ،هر
چیزی قابلیت تبدیل شدن به یک اثر هنری
را دارد.
نقی معمولی و ارسطو را این بار
روی صحنه تئاتر ببینید

نمایش «مولن روژ» به کارگردانی حس��ین
پارسایی از تیر ماه اجرای خود را آغاز میکند.
نقی معملی و ارس��طو را این بار روی صحنه
تئاتر ببینیدب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،نمای��ش «مولن روژ» نوش��ته آرش
عباس��ی با حضور محس��ن تنابن��ده و احمد
مهرانف��ر از  ۹تیر ماه در پردیس س��ینمایی
ب��اغ کت��اب روی صحن��ه میرود.طراحی
پوستر نمایش «مولن روژ» را استودیو مشق
بر عهده داش��ته اس��ت .از دیگر عوامل این
نمایش میتوان به میثم احمدی مشاور تهیه
و تولید ،ش��یما میر حمیدی طراح صحنه و
لباس ،حس��ام نورانی ویدئو آرت و مهندسی
صدا ،صبا کس��مایی طراح نور ،لعیا خرامان
طراح چهره پردازی ،کیارش بختیاری طراح
صدا ،حس��ین ح��اج بابایی عکس ،ش��قایق
کفیل��ی دس��تیار کارگ��ردان و برنام��ه ریز،
داریوش یگانه مدیر تولید اشاره کرد.نمایش
«مول��ن روژ» به تهیه کنندگی محمد قدس
تا پایان تیر ماه هر روز س��اعت  ۲۱در سالن
شماره یک پردیس سینمایی باغ کتاب روی
صحنه میرود.
جانی دپ و همسر سابقش
راهی دادگاه شدند

زم��ان برگزاری دادگاه جان��ی دپ به همراه
همس��ر س��ابقش ،آمبر هرد مشخص شد و
احمتال حضور دپ در دزدان دریایی کارائیب
را کاهش داد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان به نقل از س��ینما بِلِن��د ،جانی دپ و
آمبرد زوج س��ابق س��ینمای هالیوود ،بعد از
درگیریهای چند وقت اخیرش��ان در نهایت
راهی دادگاه شدند .پیش از این ستاره دزدان
دریایی کارا ِئیب از آمبر هرد به دلیل انتش��ار
متنی در واش��نگتن پس��ت ،که به طور غیر
مس��تقیم او را به خش��ونت متهم کرده بود
شکایت کرد و خواستار غرامت پنجاه میلیون
دالری شده بود.حاال دادگاه آنها در تاریخ ۳
فوری��ه  ۲۰۲۰در حدود  ۷ماه دیگر در ایالت
ویرجینیا برگزار میشود و دادگاه اعالم کرده
در ط��ول دوازده روز به نتیجه نهایی خواهد
رس��ید .موضوع عجیب و جدیدی که باعث
اخت�لاف بین ای��ن دو بازیگر ش��ده ،مکان
برگ��زاری دادگاه اس��ت چرا ک��ه آمبر هرد
معتقد است این اتفاق باید در ایالت کالیفرنیا
بی افتد.در این بین صحبتهایی از س��اخت
دنبال��ه دزدان دریایی کارا ِئی��ب بدون جانی
دپ ش��ده اس��ت که باعث نگرانی هواداران
این مجموعه س��ینمایی ش��ده است .اگرچه
هنوز شخصی از دیزنی و یا حتی جای دیگر
خبر اخراج جانی دپ را تایید نکرده اس��ت،
اما با طوالنی شدن برگزاری دادگاه و تعیین
تکلی��ف وی احتمال عدم حض��ور او در این
فیلم محتملتر از همیشه است.

