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اخبار
بهروز بقایی :هنرمندان نباید حوزه
فرهنگ و هنر را ترک کنند

بهروز بقایی در پیام خود به هنرمندان جوان
تئاتر عنوان کرد :اهالی هنر باید همدل باشند.
امیدوارم تفکر و نگاه درس��ت به موضوعات
داشته باشیم و اجازه ندهیم ،هر اتفاقاتی مانع
رش��د و تعالی هنر ش��ود.بهروز بقایی بازیگر
پیشکسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون در گفت
وگ��و با فارس در پیامی ب��ه اهالی تئاتر و در
راس��تای افتراق��ی که برای حضور ش��رکت
کنندگان جش��نواره تئاتر فجر ایجاد ش��ده و
ع��دهای از این جش��نواره انص��راف دادهاند،
تاکی��د کرد :جامعه فرهنگی و هنری کش��ور
نباید اجازه دهد برخی از اتفاقات مانع رش��د
و تعالی خود و هنرش��ان ش��ود.وی در ادامه
عنوان کرد :شرایط ما نسبت به سال گذشته
در زمین��ه حوزه فرهن��گ و هنر تغییر نکرده
اس��ت ،آنچه امسال ش��اهد آن بودیم در هر
مملکتی و در ش��رایطی خاص پیش میآید
اما جامعه فرهنگی و هنری کشور نباید اجازه
دهد برخی از اتفاقات مانع رش��د و تعالی خود
و هنر شود.وی افزود :هنرمندان هیچگاه نباید
ح��وزه فرهنگ و هنر و رویدادهای مربوط به
آن را ترک کنند ،چراکه هنر میتواند همواره
راهگش��ا باشد.بقایی اظهار داشت :اهالی هنر
بای��د همدل باش��ند ،امیدوارم تفک��ر و نگاه
صحیح و درستی به موضوعات داشته باشیم.
پخش سریال «کتونی زرنگی»
بعد از ایام فاطمیه

س��ریال تلویزیون��ی «کتون��ی زرنگ��ی» به
کارگردانی عل��ی مالقلی پور و تهیهکنندگی
محمدرضا ش��فاه ،پس از ای��ام فاطمیه روی
آنتن ش��بکه س��ه س��یما میرود.به گزارش
ف��ارس ،با مش��خص ش��دن زم��ان پخش
مجموعه «کتونی زرنگی» ،نخستین آنونس
این س��ریال کم��دی رونمایی شد.س��ریال
تلویزیون��ی «کتونی زرنگی» ب��ه کارگردانی
علی مالقلی پ��ور و تهیهکنندگی محمدرضا
شفاه ،پس از ایام فاطمیه روی آنتن شبکه سه
سیما میرود.تصویربرداری این سریال آخرین
روزهای خود را سپری میکند و مراحل فنی
آن به طور همزمان پیش میرود تا به زودی
آماده پخش شود.به همین مناسبت نخستین
آنونس رسمی این سریال منتشر شد .ساخت
این آنونس را سیاوش کردجان برعهده داشته
اس��ت.هدایت هاش��می ،افس��انه چهرهآزاد،
ملیکا شریفینیا ،علی سلیمانی ،جواد پورزند،
شاپور کلهر ،با معرفی زوج علیرضا جعفری و
مصطفی ساسانی ،با حضور محمود جعفری،
با هنرمندی برزو ارجمند و س��حر ولدبیگی و
بازیگران خردس��ال رادمهر رزمجوی و عماد
ش��عبانی در «کتونی زرنگی» به ایفای نقش
میپردازن��د.در خالصه داس��تان این کمدی
اجتماعی آمده است :آقام همیشه میگه ِزرنگ
ت��ه چاهه ...ولی نمیدون��ه اگه من ته چاهم
باشم ،کفت ِر چاهیام ،باالخره میپرم!
سریال پلیسی جنایی «نوار زرد»۲
ساخته میشود

فصل دوم س��ریال پلیسی جنایی «نوار زرد»
که پیش از این به کارگردانی پوریا آذربایجانی
روی آنتن ش��بکه دو رفت این روزها در حال
نگارش اس��ت تا به تولید برس��د.به گزارش
مه��ر ،فیلمنامه «نوار زرد »۲به نویس��ندگی
کریم ل��کزاده این روزه��ا در حال نگارش
اس��ت ،پیش از این ،فصل اول این سریال به
کارگردانی پوری��ا آذربایجانی و تهیهکنندگی
محمدرضا شفیعی در س��ال  ۱۳۹۶از شبکه
اول س��یما روی آنتن رفته بود.در فصل دوم
این س��ریال اما محمدرضا شفیعی به دالیل
ش��خصی از ادامه تهیهکنندگی این مجموعه
ی
انصراف داده و حس��ن هن��دی تهیهکنندگ 
«نوار زرد »۲را برعهده خواهد داشت.در حال
حاضر  ۱۰قس��مت از فیلمنامه این س��ریال
که در ژانر جنایی-معمایی س��اخته میشود
به ن��گارش درآمده و پ��س از نگارش کامل
فیلمنام��ه و انتخاب کارگ��ردان فصل جدید،
پیش تولید و تولید این س��ریال برای پخش
از گروه فیلم و س��ریال شبکه دوم سیما آغاز
خواهد شد.سریال «نوار زرد» در سال  ۹۶به
مناسبت هفته ناجا روی آنتن شبکه دو سیما
رفت و امیر آقایی در آن نقش س��رگرد کاوه
کیهان را برعهده داش��ت ک��ه نحوه طراحی
لباس و چهره او و حتی نقش��ی که ایفا کرد
ب��ا فضای متفاوتی نس��بت ب��ه کاراکترهای
مش��ابه طراحی ش��ده بود.در فصل اول این
س��ریال پرواز همای تیتراژ آن را خوانده بود
و بازیگران مختلفی در اپیزودهای مختلف که
هر یک بازگش��ایی یک پرونده بود به ایفای
نقش پرداختند.

جزئیات جدید از ساخت سریال «سلمان فارسی»

سریال «سلمان فارس��ی» به کارگردانی
داوود میرباق��ری از پروژهه��ای عظی��م
رس��انه ملی اس��ت که این روزها مراحل
تصویربرداری را پش��ت س��ر می گذارد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سریال
«س��لمان فارس��ی» به کارگردانی داوود
میرباقری از پروژههای عظیم رسانه ملی به
شمار میآید .پیش تولید این سریال از یک
سال پیش شروع شد و طبق برنامهریزیها

پیش رفت.تصویربرداری این سریال فاخر،
در کرمان آغاز ش��د و مدتی مش��غول به
کار بودند و این روزها عوامل راهی قش��م
ش��ده اند تا ادامه تصویرب��رداری را انجام
بدهند .تصویربرداری س��ریال «س��لمان
فارس��ی» تا اس��فند ماه در ای��ران انجام
میش��ود؛ البته به دلیل تعدد لوکیشنهای
تاریخی ،کش��ور ترکیه هم یکی از مقاصد
عوامل این س��ریال ب��رای تصویربرداری

اس��ت .عوامل در س��ال  ۹۹راهی ترکیه
میش��وند؛ البته کرمان ،خراسان ،بخشی
از تهران و قم هم از جمله لوکیش��نهای
قطعی این سریال هستند.طبق اعالم گروه
به دلیل ملی ب��ودن این پروژه ،از ظرفیت
همه بازیگران اس��تانهای کشور استفاده
میشود .علیرضا شجاع نوری برای ایفای
نقش میانسالی و کهنسالی سلمان فارسی
انتخاب ش��ده اس��ت و علی دهکردی و

فروش  ۶۶میلیون دالری«پسران بد»

فره��اد اصالنی برای ب��ازی در این پروژه
انتخ��اب ش��ده اند.هنوز علیرضا ش��جاع
نوری بازیگر اصلی این س��ریال در نقش
سلمان فارس��ی مقابل دوربین نرفته است
و در حال حاضر به جوانی این ش��خصیت
می پردازند.با توجه به ش��خصیت منحصر
به فرد س��لمان و سیری که در جغرافیای
آن زم��ان اس�لام داش��ته اس��ت ،به نظر
میرسد این مجموعه یکی از جذابترین

و مؤثرترین مجموعههای تلویزیونی بشود.
قرار است از تولد تا فوت سلمان فارسی در
این پروژه به تصویر کشیده شود.حدود ۱۲
هزار دس��ت لباس برای تولید این سریال
طراحی و تولید شده است.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی:

گروه فرهنگی :رئیس مرکز هنرهای نمایشی
از برخورد با هنجارش��کنی در تئاترها خبر داد.
به گزارش میزان  ،عرصه هنرهای نمایش��ی
طی س��الهای گذش��ته با ف��راز و فرودهای
فراوانی روبرو بوده اس��ت ،این هنر همواره به
عنوان هنری زنده نامیده ش��ده و به واس��طه
برخورد مستقیم با مخاطب میتواند بیشترین
تاثیر را در فرهنگ عامه جامعه داش��ته باش��د.
تئاتر طی سالهای پیش حواش��ی فراوانی را
نیز تجربه کرده است ،ظهور و بروز چهرههای
سینمایی و سلبریتیها در تئاتر ،استفاده از الفاظ
رکیک و هنجارش��کنی در این هنر ،مسائل و
مشکالت تماش��اخانههای خصوصی ،قیمت
بلیت و مش��کالت عرصه نمایشنامه نویسی
از جمله مش��کالتی هستند که تئاتر همچنان
با آنها دس��ت به گریبان اس��ت.در این میان
راه حله��ای مختلف��ی از س��وی اهالی هنر،
پژوهشگران و مدرسین تئاتر ارائه میشود ،اما
هنوز هیچکدام از آنها به صورت جدی جامه
عمل نپوشیده اند ،حال تئاتر به مهمترین رویداد
س��االنه خود یعنی جشنواره تئاتر فجر نزدیک
میش��ود و همچنان با مش��کالت عدیدهای
روبرو است.به همین مناسبت با شهرام کرمی
رئیس مرکز هنرهای نمایشی به گفتگو نشسته
و ضمن تش��ریح مسائل و مشکالت این هنر،
پیرامون راهکارهای حل و فصل این معضالت
با اصلیترین مسئول تئاتر در کشور هم کالم
شده است.
* آی�ا ب�ه ازای تعداد هنرمن�دان و آثار تولیدی،
مخاطب تئاتر داریم؟

ه��م اکن��ون نزدیک به پنج ت��ا هفت میلیون
مخاطب س��االنه تئاتر داریم ک��ه این آمار نیز
در نوع خود جالب توجه اس��ت ،البته شاید اگر
با معیار جهانی این آمار را بررس��ی کنیم شاید
تفاوتهای زیادی به چشم بخورد ،اگر بخواهیم
صادقان��ه به این آمار نگاه کنیم میبینیم که با
توجه به جمعیت کش��ور آمار فوق چندان قابل
توجه نیست.در کل آمار هنرمندان و تماشاگران
داخلی نسبت به کشورهای هم سطح از لحاظ
جمعیت و رشد تئاتر کمتر است ،به عنوان مثال
در آلمان  ۳۵هزار هنرمند فعال تئاتر دارد ،البته
این را فراموش نکنیم که مقایس��ه کردن این
آمار درس��ت نیس��ت ،زیرا زیرس��اختهای ما
در تئاتر بیش��تر معطوف ب��ه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی است در صورتی که در اکثریت
کشورها کمپانیهای تئاتر به صورت مستقل به
فعالیت خود ادامه میدهند.
*در چنین شرایطی که تئاتر فاقد بودجه مناسب
بوده ،چه عواملی از نظر ش�ما باعث رشد تئاتر
شده است؟

یکی از عواملی که باعث شده تا تئاتر رشد کند،
نگاه مثبت مس��ئولین فرهنگی به این عرصه
اس��ت ،این نگاه باعث ش��د تا تئاتر همواره به
عنوان هنری جدی محس��وب شود ،از همان

با هنجارشکنی در تئاتر برخورد میشود

*به طور صادقانه تماش�اخانهها چقدر در زمینه
نظارت در تئاتر همکاری میکنند؟

انصاف ًا برخی تماشاخانهها همکاری داشته اند،
اما کافی نیس��ت ،زیرا برخی اعتق��اد دارند که
نظارت ب��ر آثار تنها بر عه��ده مرکز هنرهای
نمایش��ی اس��ت .در صورتی که همه آنها می
دانند ما نیروی انسانی کافی برای این نظارت را
نداریم ،البته همکاری هایی هم صورت گرفته
که ما شاهد موفقیت آنها هستیم.

*متاس�فانه در برخی از آثار نمایش�ی کشیدن
سیگار و یا نوشیدن مشروبات الکلی به صورت
علنی به نمایش گذاشته میشود ،آیا نباید با این
اتفاق برخورد ش�ود و م�ورد دیگر اینکه به نظر
ش�ما تئاتر نیازمن�د رعایت ش�رایط و محدوده
سنی برای تماشاگران نیست؟

مقطع ابتدایی انقالب اس�لامی ایران بابی باز
ش��د تا تئاتر به عنوان هنری ملی محس��وب
شود.خوشبختانه از همان روزهای اول انقالب
اسالمی بنیان گذار انقالب نگاهی کام ً
ال مثبت
ب��ه هنر داش��ته و هم اکنون نی��ز مقام معظم
رهبری به تئاتر نگاه ویژهای دارند ،نگاهی که
در نوع خود تضمین کننده موفقیت در عرصه
هنرهای نمایشی بوده است .نگاه جدی به تئاتر
در این حد است که مقام معظم رهبری فرموده
اند که کاری که یک نمایش انجام میدهد را
 ۱۰منبر نمیتوانند ایجاد کنند.میخواهم بگویم
که از همان روزهای ابتدایی انقالب اس�لامی
ایران نگاه بس��یار مثبتی به تئاتر وجود داشت،
نگاهی باعث رشد و تعالی این هنر در سالهای
پس از آن شده است ،خوشبختانه همه طی این
س��الها به فکر رونق تئاتر بوده اند ،اما مسئله
اصلی این است که همواره از لحاظ ساختاری
تئاتر پایین نگه داشته شده است.

*ب�ه عنوان مدی�رکل مرکز هنرهای نمایش�ی،
وضعی�ت ای�ن هن�ر و آث�اری ک�ه روی صحنه
میرون�د تا چ�ه حد دغدغه ش�ما بوده اس�ت،
متاسفانه طی سالهای گذشته در برخی موارد
آثاری س�خیف روی صحنه رفت�ه اند ،آیا بهبود
این وضع دغدغه ش�ما بوده و ب�رای رفع آن تا
چه حد تالش کرده اید؟

بله متاسفانه تئاتر همواره طی سالهای سال
ش��اهد چنین مشکالتی بوده است ،همیشه با
اجرای آثاری که از کلمات نامناس��ب استفاده
ش��ده و یا حرکاتی خارج از عرف در آنها رخ
داده روب��رو ب��وده ایم و ای��ن اجراها در زمانی
بیشتر شدند که وجوه تجاری در تئاتر پررنگ
شد.به عنوان مثال در تئاترهایی موسوم به تئاتر
آزاد همواره شکایتهایی نسبت به استفاده از
الفاظ نامناسب و حرکات خالف عرف صورت

گرفته اس��ت ،تئاتر آزاد از هیچ جایی حمایت
نشده و بر پایه گیشه تولید میشود و به همین
دلیل برای ج��ذب و خنداندن مخاطب به هر
کاری دس��ت میزند ،متاسفانه این اتفاقات در
تئاتر آزاد به یک قالب تبدیل ش��ده است ،در
تئاتر بدنه کشور هم بعد از ورود بحث تجاری
ش��دن تئاتر ،ای��ن هنر از مفه��وم اصلی خود
که تولید اثری هن��ری بود فاصله گرفت و به
دنبال رضایت مخاطب افتاد.همین عامل یعنی
هدف قرار دادن رضایت مخاطب باعث شد تا
بسیاری از گروهها بیش از آنکه به مخاطب به
عنوان تماشاگر تئاتر نگاه کنند به مخاطبان به
عنوان مشتری نظر داشته باشند ،همین نگاه
طی سالها باعث شد تا تئاتر از انتقال اندیشه
و تالش برای تفکر بیشتر صرفا به سود مالی
فکر کند.گیش��های شدن و روی صحنه رفتن
این آثار نامناس��ب در گفتار و حرکات از جمله
آفتهای تئاتر طی سالهای گذشته بوده که
ما هم به شدت با آن دست به گریبان هستیم،
این نوع از تئاتر به هیچ عنوان مورد پسند من
و مرکز هنرهای نمایشی نیست.

*با ای�ن وجود و عدم رضایت ش�ما ،چ�را آثار
س�طحی همچن�ان روی صحن�ه میروند؟ چه
اتفاق�ی میافتد که یک اث�ر در بازبینی اکثریت
موازی�ن را رعایت میکند ،ام�ا در زمان اجرا هر
طور که دوس�ت دارد روی صحنه میرود و هیچ
نظارتی هم روی آن صورت نمیگیرد؟

تئاتر یک هنر زنده است ،هنر زنده قابلیت خود
را بای��د درک کند و نبای��د برایش محدودیت
ایجاد کرد ،ما در تئاتر یک اصطالح داریم که
اگر یک تئاتر در یک شب با شب دیگر تغییری
نداشته باشد دیگر هنر زنده نیست ،اما ما باید
این زنده ب��ودن را در چارچ��وب حفظ کنیم.
اتفاق ًا ما معتقدیم وقتی یک نمایش را بازبینی

انتشارات سوره مهر منتشر کرد ؛

«چهکسیماشهراخواهدکشید»؛روایتیازشجاعتشهیدپیچک

کتاب «چه کس��ی ماش��ه را خواهد کش��ید» روایتی
از زندگی ش��هید غالمعلی پیچ��ک که به قلم رحیم
مخدومی نوش��ته و در انتشارات س��وره مهر منتشر
شده اس��ت.به گزارش میزان،کتاب «چه کسی ماشه
را خواهد کش��ید» روایتی از زندگی ش��هید غالمعلی
پیچک بوده که در انتش��ارات سوره مهر منتشر شده
اس��ت«.چه کسی ماش��ه را خواهد کش��ید» شامل
 ۸عنوان اس��ت که محت��وای آنها عبارت اس��ت از:
زندگینامه ،تول��د ،دوران تحصی��ل ،دوران انقالب،
فرماندی وی در جبهههای غرب و ش��هادت ،لحظه
تولد شهید و انتخاب نام «غالمعلی» بهخاطر ارادت
پ��در و مادر به م��وال علی(ع)؛ جر و بحث ش��هید با
همکالسیاش در کالس بر س��ر اوضاع سیاسی در
دوران رژیم پهل��وی و تأکید غالمعلی در پرچمداری
مس��لمانان بر رهایی از دست حکومت فساد بهجای
پیروی از گروهکها و س��ازمانهایی چون کمونیستها،
پخ��ش اعالمیهها در دوران پهل��وی قبل از پیروزی
انقالب ،ورود امام خمینی(ره) به ایران و توطئه دشمن
در پخ��ش تلویزیون و هش��دار غالمعلی ب��ه مادر و
دیگران برای ریختن به خیابانها و اعتراض به دشمن،
فعالیته��ای مردمی و کمک به بیچ��ارگان در مدت
معلمیاش در سیستان و بلوچستان ،غائله کردستان و
خودمختاری کردها و نقش شهید در سنندج ،ماجرای
دکتر طاه��ری و نامهاش به خانواده ش��هید پیچک

پس از باخبری از ش��هادت وی«.چه کس��ی ماشه را
خواهد کش��ید» ،دوازدهمین کتاب از دوره آثار قصه
فرماندهان است که به قلم رحیم مخدومی و با نثری
متفاوت از دیگر کتابهای مجموعه ،به معرفی شهید
غالمعلی پیچک میپردازد.نویسنده در این اثر نشان
میدهد که شهید پیچک چقدر ُپرشور و بانشاط بود و
هرجا نیازی احساس میکرد ،آستین همت باال میزد.
ش��جاع و باصالبت و در عین حال ،گوش به فرمان
امام خمینی(ره) بود .در س��ومین داس��تان از کتاب،
ماجرای آماده ش��دن وی برای ترور یکی از افس��ران
خائن پهلوی بیان میش��ود .همهچیز به خوبی پیش
م��یرود که س��رانجام....غالمعلی همچنی��ن در این
کتاب ،بس��یار ش��وخطبع و صمیمی معرفی میشود.
در شش��مین داس��تان ،او برای آرام کردن یک جوان
بسیجی ،تصمیم میگیرد ،روح پدرش را احضار کند
تا بسیجی بتواند با پدرش صحبت کند! شهید پیچک
دستور میدهد یک پتو و یک قیف بیاورند .آن گاه به
آن جوانک میگوید که از توی قیف نگاه کند تا روح
پدرش حاضر شود؛ غافل از آنکه  ...خب دیگر کتاب را
بخوانید تا دستتان بیاید که مخدومی چگونه شخصیت
ش��هید جوان محله چهارصد دس��تگاه تهران را در ۷
قصه آورده است.نویس��نده به ج��ای آنکه زندگینامه
ش��هید را در ابتدای اثرش بیاورد ،کار را با قصه شروع
کرده و زندگینامه را به پایان کتاب برده است.

میکنیم کیفیت آن اثر باید در زمان اجرا ۱۸۰
درج��ه ارتقا یابد ،زیرا در زم��ان بازبینی دکور،
لباس و نوری وجود ندارد ،اما در زمان اجرا اثر
عالوه بر داشتن این عوامل در ارتباط مستقیم
با تماش��اگر بوده و لحاظات بداههای را ایجاد
میکند که در بازبینی وجود ندارد.منتها گاهی
اوقات بداهه گویی و مواجهه با تماشاگر باعث
میشود تا شکل اجرا ،دیالوگها و متن خارج از
ضوابط تغییر کند ،این اتفاق همواره منفی نبوده
و نکته مثبت اثر است ،اما متاسفانه گروههای
نمایش��ی گاهی از این چارچوب سوءاس��تفاده
میکنند .برخی هم برسر ناآگاهی این ضوابط
را رعایت نمیکنند.
*در هرص�ورت ای�ن عدم پایبن�دی به ضوابط
وج�ود دارد ،آی�ا مرکز هنرهای نمایش�ی راهی
برای مقابله یا نظارت بر آن را دارد؟

بل��ه ما گروه��ی را به ص��ورت تصادفی برای
تماش��ای آثار اعزام میکنیم ،حتی از مدیران
تماشاخانه خواس��ته ایم تا در صورت مشاهده
ع��دول از قوانین و ضواب��ط به مرکز هنرهای
نمایشی گزارش بدهند ،خوشبختانه همکاری
تماشاخانهها با ما مثبت بوده است ،به صورت
ش��بانه ش��هر تهران نزدیک ب��ه  ۱۴۰اجرای
صحنهای را پش��ت س��ر میگذارد ،طبیعت ًا ما
نیروی انسانی مورد نیاز برای بازبینی و تماشای
آث��ار در حال اجرا را نداری��م به همین دلیل از
تماشاخانهها برای این اتفاق یاری خواستیم که
خوش��بختانه مورد قبول آنها قرار گرفت.این
اتفاق به این صورت اس��ت که ما از تماشاخانه
دار درخواست کردیم که در زمان بازبینی اصلی
در کنار گروه بازبینان حاضر باشد تا در صورت
عدول از قوانین و ضوابط در شبهای اجرایی
بتواند قضاوتی درست داشته و گزارشی درست
ارائه دهد.

ما در این زمینه از س��وی شورای عالی انقالب
فرهنگی دارای قانون باالدس��تی هستیم ،ما با
استناد به همان قوانین برای گروههای نمایشی
مجوز ص��ادر میکنیم ،اما گاهی اوقات تفاوت
اجرا با اثری که م��ا در بازبینی دیده ایم باعث
بروز این مشکالت ش��ده است.از نظر من ۱۰
تا  ۲۰درصد آثار نمایش��ی از ضوابط و قوانین
عدول میکنن��د و ما هم ب��رای کنترل آنها
نهایت تالشمان را انجام میدهیم.
*به عنوان مثال مس�ئله کاله گی�س و یا همان
پوستیژ حواشی فراوانی را به دنبال داشته است،
نظر شما در این زمینه چیست؟

از نظر من از کاله گیس س��وء اس��تفاده شد و
اگ��ر نه از همان اول انقالب اس�لامی از کاله
گیس اس��تفاده میشد و حساس��یتی روی آن
نبود ،اما متاس��فانه از زمانی که کاله گیسها
از ش��رایط نرمال خود خارج و تبدیل به آرایش
ش��دند حواشی هم به وجود آمد ،زمانی بود که
کاله گیس استفاده میشد و مشخص بود که
کاله گیس است ،اما امروزه کاله گیسها بسیار
طبیعی ش��ده اند و هیچ فرقی با موی طبیعی
نداش��ته و توان تش��خیص آن بس��یار سخت
میشود.اگر استفاده از کاله گیس در چارچوب
عرف باشد مشکلی نیست ،اما متاسفانه با وجود
س��وء اس��تفادههای اخیر حواش��ی فراوانی در
این مورد ایجاد ش��ده که م��ا در صدد رفع آن
هستیم.
*دستورالعمل و یا برنامه شما برای حل مشکالت
هنجارشکنی در تئاتر چیست؟

اگر در طول دو سال گذشته که من در این مرکز
بوده ام رصد کنید ،میبینید که شورای ارزشیابی
مرکز هنرهای نمایش��ی با تم��ام قدرت برای
رعایت ضوابط قوانین عمل کرده اس��ت ،البته
در مورد استفاده از کلمات و الفاظ گاها رکیک
این را هم بگویم که برخی کلمات متاس��فانه
طی سالهای اخیر رایج شده و تنها به تئاتر هم
ختم نمیشود ،در شرایط فعلی کنترل درست
و بنیادین برخی از این نوع هنجارش��کنیهای
لفظی و عملی زمان بر خواهد بود.

سید ضیاء هاشمی  :نباید اعتراض هنرمندان به نفع گروهی خاص مصادره شود

جشنوارهفجریکجریانملیاست

س��ید ضیاء هاشمی گفت:جشنواره یک جریان ملی
است و نمیتوانیم بگوییم که در آن شرکت نمیکنیم.
سید ضیا هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان،
تحریم جشنواره توسط برخی هنرمندان را به صالح
س��ینما ندانست و به باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:
در ای��ن  ۱۰روز اخیر ش��اهد اتفاقات��ی بودیم که در
این فرصت به همه هموطنانم تسلیت میگویم .در
همین شرایط اس��ت که هنرمندان میتوانند آثاری
هنری را متناس��ب با شرایط خلق کنند.او با تاکید بر
اینکه هنرمند فرد سیاسی نیست و در فضای نزدیک
به انتخابات هم نباید گروههای سیاس��ی از روحیه و
واکنش هنرمندان بهرهبرداری کنن��د ،ادامه داد :در
ش��رایط س��خت،هنرمندان به این دلیل که تحمل
فش��ار روحی ،ندارند ممکن اس��ت واکنش هیجانی
نشان دهند؛ رفتاری ش��بیه به آنچه که در چند روز
اخیر ش��اهد بودیم ،اما این که جناح یا گروهی این
واکنشه��ا را مصادره و ای��ن رفتارها را به نفع خود
بدانند ،اش��تباه محض است.هاش��می سرعت ارائه
بیانیه دادن و محکوم کردن نهادی خاص را رفتاری
ش��تابزده دانس��ت و اضافه کرد :این نوع برخورد در
نهایت به ضرر سینما تمام میشود و باید با برگزاری
جلساتی این اعتراضات را مطرح کنیم.رئیس جامعه
صنفی تهیهکنندگان تصریح کرد :هنرمندان با تمام
احساسشان واکنش نشان میدهند؛ سیاسی قلمداد

کردن رفتارها و یا سیاس��ی بودن آن برای س��ینما
خطرناک و آسیبزننده است ،همانگونه که در طول
 ۸سال نتیجه چنین رفتارهایی را دیدیم .در صورتی
که اگر اعتراضات از طریق دولت و مجلس پیگیری
میش��د ،بس��یاری از مشکالت س��ینما مثل ارزش
افزوده قابل حل بود.هاشمی در ادامه با تاکید بر الزام
حضور هنرمندان در جش��نواره بیان کرد :جش��نواره
یک جری��ان ملی اس��ت که چهل س��ال برای آن
زحمت کشیده شده است و نمیتوانیم بگوییم که در
آن شرکت نمیکنیم بلکه باید این مسائل را تفکیک
کرد.این تهیهکننده سینما در ادامه توضیح داد :نگاه
هی��ات انتخاب در این دوره جش��نواره به فیلمها از
جمله «آینده» باعث ش��د بسیاری آثار از مسابقه جا
بمانند و شاهد جشنوارهای یک سویه خواهیم بود ،اما
من به عنوان تهیهکننده از برگزارکنندگان جشنواره
طی نامهای خواستم فیلم را خارج از مسابقه نمایش
دهن��د ،زیرا نباید از اثرگذاری این رویداد س��ینمایی
غافل شویم.هاشمی گفت :بهتر است هنرمندان در
جشنواره ش��رکت کنند و از فرصتی که به سینما و
تم��ام جامعه اختص��اص دارد ،اعتراضاتش��ان را در
فضای آرام بیان کنند .یازده روز برگزاری جش��نواره
بهتری��ن فرصت و تریبونی اس��ت که ب��رای بیان
خواس��تههای به حق س��ینما و هنرمندان در اختیار
داریم و از آن میتوانیم استفاده کنیم.

سومین قس��مت از فیلم پلیسی محبوب ویل
اس��میت و مارتین الرنس فروشی بهتر از حد
انتظار داشت.به گزارش مهر به نقل از ورایتی،
فیلم جدید «پسران بد تا آخر عمر» یا «پسران
ب��د برای زندگی» موفقی��ت زیادی در باکس
آفیس آمریکای ش��مالی نشان داده و توانسته
کار خ��ود را در ی��ک آخر هفت��ه تعطیالت با
ف��روش قابل توجه  ۶۶میلیون دالر در ۳۷۴۰
سالن س��ینما آغاز کند.عملکرد دنباله سونی
برای فیلم «پسران بد» سال  ۱۹۹۵و «پسران
بد  »۲سال  ۲۰۰۳بسیار فراتر از پیشبینیهای
پیش از اک��ران بود که میگفتند فیلم در آخر
هفته  ۳۸میلیون دالر میفروشد.در این فیلم
یک بار دیگر ویل اس��میت و مارتین الرنس
نقش پلیسهایی سنتی را ایفا میکنند که رهبر
یک کارتل مواد مخدر میامی را پایین میآورند.
این فیلم با بودجهای  ۹۰میلیون دالری ساخته
ش��ده است.به این ترتیب «پس��ران بد تا آخر
عمر» دومین فروش باالی به ثبت رسیده طی
آخر هفته مارتین لوتر کینگ جونیور را بعد از
«تک تیران��داز آمریکایی» که  ۱۰۷.۲میلیون
دالر فروخت��ه بود از آن خود میکند و بس��یار
جلوتر از فروش  ۴۸میلیون دالری «س��واری
پلیس» قرار میگیرد .این فیلم همچنین بسیار
بهتر از فروش  ۴۶میلیون دالری اکران قسمت
دوم «پسران بد» عمل کرده است.سونی دیروز
اعالم کرد از همین حاال دارد قس��مت چهارم
این مجموعه را میس��ازد و قرار است کریس
برمنر یک بار دیگر فیلمنامهنویس آن باش��د.
تخمین زده میش��ود که تا پایان یکشنبه ۱۹
ژانوی��ه ،فیلم فانت��زی ماجراجویی «دولیتل»
محصول یونیورس��ال بتواند فروش خود را از
 ۴۱۵۵پرده سینما به  ۳۱میلیون دالر برساند
و در رتب��ه دوم قرار بگیرد .با وجود اینکه این
فیلم با نقشآفرینی رابرت داونی جونیور فروش
آخر هفتهای باالتر از تخمینهای اولیه  ۲۲تا
 ۲۵میلیون دالر داشته ،هنوز باید در هفتههای
آین��ده در باالی جدول باق��ی بماند تا بودجه
ساخت  ۱۷۵میلیون دالری خود را تامین کند.
«انگل» و «جوجو خرگوش» برندگان
اصلی جوایز تدوین «اِدی»

ب��رای دریافت یک جایزه مخصوص تدوین
فیلم و سریال« ،انگل» توانست تمام رقبای
اسکاری دیگر را کنار بزند.به گزارش مهر به
نقل از ورایتی« ،انگل» و «جوجو خرگوش»
برنده جوایز اصلی فیلم هفتادمین دوره جوایز
ایس ادی ( )ACE Eddieدر هتل بورلی
هیلتون ش��دهاند.جینمو ینگ در بخش فیلم
س��ینمایی دراماتیک به خاطر فیلم «انگل»
توانس��ت برنده جایزه شود و رقبای دیگر از
جمله «ف��ورد در برابر ف��راری»« ،جوکر»،
«ایرلن��دی» و «داس��تان ازدواج» را کن��ار
بزن��د .با این پیروزی برای نخس��تین بار در
تاریخ این جوایز یک فیلم خارجی توانس��ت
جای��زه اصلی را از آن خ��ود کند.تام ایگلس
هم جایزه بهترین فیلم کمدی تدوینشده را
به خاطر «جوجو خرگوش» از آن خود کرد و
توانست «دولمایت نام من است»« ،وداع»،
«چاقوه��ا بی��رون» و «روزی روزگاری در
هالیوود» را شکس��ت دهد.هر دو برنده این
جوای��ز در کن��ار «ف��ورد در برابر ف��راری»،
«جوک��ر» و «ایرلن��دی» در بخش بهترین
تدوین جوایز اس��کار هم نامزد شدهاند.فیلم
«داس��تان اس��باببازی  »۴با تدوین اکسل
گ��دس برنده جایزه بهترین فیلم س��ینمایی
انیمیش��ن تدوین ش��ده ش��د و «آپولو »۱۱
با تدوی��ن تاد داگالس میل��ر هم در بخش
بهترین تدوین مستند موفق به کسب جایزه
شد.در بخش تلویزیون« ،بهترین چیزها» با
تدوین جنت واینبرگ جایزه بهترین تدوین
س��ریال تلویزیونی کمدی را از آن خود کرد
ک��ه اپیزود اول از فص��ل دوم «فلیبگ» با
تدوین گ��ری دالنر توانس��ت جایزه بهترین
تدوین برای س��ریال غیربازرگانی تلویزیونی
را کس��ب کند .برای دومین س��ال متوالی،
اپیزودی از س��ریال «کش��تن ایو» توانست
در بخ��ش تلویزیون بازرگانی جایزه بهترین
تدوین سریال درام را از آن خود کند .اپیزود
«ب��ازی تاج و تخت :ش��ب طوالنی» هم با
تدوین تیم پورتر توانس��ت جای��زه بهترین
تدوین سریال درام تلویزیونی غیربازرگانی را
به خود اختصاص بده��د .اپیزود «چرنوبیل:
ویچنای��ا پامیات» با تدوین جنکس گادفری
و سایمون اسمیت هم جایزه بهترین تدوین
مینی سریال را از آن خود کرد.

