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اخبار
محمدعلی کشاورز
همچنان در آیسییو است

محمدعلی کشاورز همچنان در بخش آیسییو
بستری و تحت درمان پزشکی است و احتمال
این وجود دارد طی هفته آینده از بیمارس��تان
مرخ��ص و روند درمانش در من��زل ادامه پیدا
کند.به گزارش مهر ،محمدعلی کشاورز بازیگر
مطرح سینما ،تئاتر و تلویزیون ایران که چندی
اس��ت به دلی��ل بیماری در بخش آیس��ییو
بیمارس��تان بس��تری اس��ت ،همچنان تحت
درمان پزشکی قرار دارد.سیدمحمد طباطبایی
مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درباره
آخرین وضعیت جسمانی محمدعلی کشاورز و
روند درمان این بازیگر پیشکسوت ،به خبرنگار
مهر گفت :آقای کش��اورز همچنان در بخش
آیسییو بیمارستان بستری است .اواسط هفته
گذشته پزشکان متوجه باال رفتن عفونت ریه
ایش��ان شدند که با استفاده از دارو این مشکل
برطرف شد.وی ادامه داد :خوشبختانه وضعیت
ریه و کلیه آقای کش��اورز بهتر از قبل اس��ت.
طباطبایی اظهار کرد :پیش بینی این است که
اگر همین روند ادامه پیدا کند ،آقای کش��اورز
طی ی��ک هفته آینده از بیمارس��تان مرخص
شود.مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت
در پایان س��خنان خود تأکید ک��رد :در صورت
مرخص شدن آقای کشاورز از بیمارستان ،تمام
وسایل پزشکی مورد نیاز به منزل ایشان منتقل
میشود تا درمانشان در منزل ادامه پیدا کند.
«زیر همکف »2در ادامه
فصل قبلی ساخته می شود

نویس��نده س��ریال «زیر همکف »2گفت :این
س��ریال در ادامه فصل قبل به نگارش درآمده
اس��ت و این روزها در مرحله طرح و گفتوگو
هستیم« .یزدان فتوحی» نویسنده و کارگردان
س��ریال های تلویزیونی در گفتوگو با فارس،
گف��ت :این روزها که به تازگی ضبط س��ریال
«میانبر» را به پایان رساندیم ،مشغول نگارش
طرح هایی هس��تم که از قبل در دست داشتم
و یکی از آنها نگارش فصل دو س��ریال «زیر
همکف» اس��ت.وی ادام��ه داد :فصل اول این
سریال به نویسندگی احسان لطفیان و مهدی
حمزه نوشته شده بود و من فقط بازی می کردم
اما برای فصل دو نگارش را نیز در دست دارم.
این نویسنده با اشاره به مضمون فصل دو این
س��ریال نیز بیان داشت :فصل دو ادامه فضای
فص��ل قبل اس��ت و االن در مرحل��ه طرح و
گفتوگو با تهیه کننده و کارگردان هس��تیم و
هنوز به قطعیت نرس��یده است.وی با اشاره به
سایر کارهای خود نیز گفت :یک طرح سیزده
قسمتی برای شبکه نمایش خانگی دارم به نام
«دومینو» که نویسندگی و کارگردانی آن را به
عهده خواهم داش��ت .هرچن��د به خاطر اینکه
یک سریال دیگر هم به همین نام توزیع شده
اس��ت باید نامش را تغییر دهم .این اثر بیشتر
یک تریلر اجتماعی در ژانر پلیسی معمایی است
و یک موقعیت زنانه اس��ت که یکسری آدم به
طور ناخواسته وارد ماجرایی می شوند.مجموعه
تلویزیونی «زیر همکف» به کارگردانی بهمن
گ��ودرزی و تهیه کنندگی رضا جودی س��ال
گذشته از ش��بکه یک سیما پخش شد.هومن
شاهی ،خاطره حاتمی ،بهادر مالکی ،عزتاهلل
مهرآوران ،محمود جعفری ،نادر داهیم ،پریسا
مقت��دی ،یزدان فتوح��ی ،ویدا جوان ،پریس��ا
گل دوس��ت ،نگین معتضدی ،س��امان دارابی
از بازیگران این س��ریال هستند.در یک خطی
قصه «زیر همکف» آمده« :زندگی قانونهای
زیادی داره .ولی به نظر من مهمترینش اینه که
راحت ،نهبگی و هیچوقت از نه گفتن نترسین.
موافقین؟ نه؟» .این س��ریال کمدی اجتماعی
است و معضالت روز جوانها و دغدغههایشان
را از زبان دیگری به تصویر میکشد.
ساخت فیلمی با موضوع
تاثیر طالق در خانواده

این فیلم در ژانر فانتزی و در حوزه خانواده ،کودک
و نوجوان و درباره جدایی و طالق تولید میشود
و  ۵بازیگ��ر اصلی دارد ک��ه تمامی آنها کودک
هستندبه گزارش فارس ،سیدجمال سیدحاتمی
قرار است فیلم س��ینمایی جدید خود را از اواخر
خرداد ماه کلید بزند.این فیلم سینمایی به تهیه
کنندگی بهروز مفید و به قلم امیرمحمد عبدی
به تولید خواهد رس��ید.بهمن ماه س��ال گذشته
پروانه س��اخت این فیلم سینمایی صادر شد و
قبل از شیوع کرونا قرار بود اواخر فروردین وارد
مرحله تولید ش��ود.این فیلم در ژانر فانتزی و در
حوزه خانواده ،کودک و نوجوان و درباره جدایی و
طالق تولید می شود و  ۵بازیگر اصلی دارد که
تمامی آنها کودک هستند.سید جمال سید حاتمی
کارگردانی سریال های محکومین ،سرگذشت و
فیلم الک قرمز را به عهده داشته است.

افزایش قیمت کاغذ در چند ماه اخیر نداشتهایم

ریی��س انجمن واردکنن��دگان کاغذ و مقوا
گفت :وارد کنندگان تالش دارند تا در راستای
همراهی با دولت و دور زدن تحریمها شرایط
مناسبی را برای مصرف کنندگان کاغذ فراهم
کنند ،اما این شرایط مناسب نیازمند مدیریت
منابع تخصصی ارزی و مدیریت در زمانبدی
است.سیدحس��ن میرباقری در گفتوگو با
می��زان پیرامون عامل افزایش قیمت کاغذ
گف��ت :عامل افزایش نس��بی قیمت کاغذ

ای��ن روزها در بازار ،ریش��ه در مش��کالت
ارزی دارد ،عدم برنامه مناس��ب و زمانبندی
در تخصیص ارز زمین��ه مواج بودن قیمت
کاغ��ذ را در بازار فراهم کرده اس��ت.وی در
همین راستا ادامه داد :تحریمها باعث شده
تا مشکالت متعدد بر سر واردات کاالهایی
همچون کاغذ ایجاد شود ثبت سفارشها نیز
با موانعی روبرو است و منابع ارزی نیز دچار
چالشهایی بوده لذا پروسه واردات کاغذ با

مشکل مواجه اس��ت این عامل سبب شده
تا قیمتکاغذ در بازار داخلی نسبت به سایر
کاالها نتواند قیمت ثابتی داش��ته باشد.وی
موانع پیش روی واردکنندگان را بر ش��مرد
و اظه��ار کرد :وارد کنندگان در برخی موارد
با رفع تعهد بانکی روبروی میش��وند و این
پروس��ه واردات را با کن��دی مواجه میکند
از س��وی دیگر دموراژهای��ی که گمرک بر
کاغذ وارداتی میبندد خ��ود زمینه افزایش

قیمت کاغذ و در عین حال طوالنی شدن و
رسیدن این کاال به بازار را میشود ،البته باید
متذکر شد که کاغذ با افزایش قیمت چندانی
در ماههای اخیر روبرو نبود ،زیرا همه تالش
داری��م تا کاغذ را با قیمت مناس��ب به بازار
عرضه کنیم.بابایی لزوم برنامه ریزی مناسب
ب��رای واردات را مولفهای تاثیرگذار بر روند
واردات کاغذ دانست و خاطرنشان کرد :وارد
کنندگان تالش دارند تا در راستای همراهی

«مورتال کامبت»
بهار  ۲۰۲۱اکران میشود

با دولت و دور زدن تحریم ش��رایط مناسبی
را برای مصرف کنندگان کاغذ فراهم کنند،
اما این شرایط مناسب نیازمند مدیریت منابع
تخصصی ارزی و مدیریت در زمانبدی است
تا واردکنندگان از بالتکلیفی خارج شوند.

با تنوع و تولید جوانان را جذب کنیم؛

ضرورت افزایش کاالی عفاف و حجاب در جامعه

گ�روه فرهنگ�ی  :نائ��ب رئی��س انجم��ن
تولیدکنندگان محص��والت عفاف و حجاب
گف��ت :کاالی حجاب کاالی��ی ایدئولوژیک
و استراتژیک اس��ت که متاسفانه تاکنون به
خوبی مورد توجه قرار نگرفته اس��ت ،این در
حالی است که دشمن فعالیت فراوانی در این
عرصه داشته است.
میثم ن��ژاد رمضانی در گفتوگ��و با میزان،
پیرام��ون برگ��زاری نخس��تین جش��نواره
تخصصی کاالی عفاف و حجاب در کش��ور
گفت :امسال و برای نخستین بار همزمان با
اختتامیه نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب،
افتتاحیه نخس��تین دوره جش��نواره مردمی
کاالی حجاب «هدا» برگزار خواهد ش��د ،به
امید خدا این افتتاحیه با روز بیست و یکم تیر
ماه همزمان با روز ملی عفاف و حجاب روی
خواه��د داد .وی درب��اره محوریت و موضوع
جش��نواره ملی کاالی حجاب «هدا» افزود:
ما تاکنون جش��نواره تخصص��ی در عرصه
کاالی عفاف و حجاب نداشتهایم ،همانطور
ک��ه میدانیم کاالی حج��اب جزو کاالهای
فرهنگی اس��ت ک��ه تاکنون جش��نوارهای
مختص به خود نداش��ته است ،این رویدادها
معموال در بخشهای جنبی نمایشگاه قرآن
برگزار میش��دند اما این بار کامال تخصصی
و مجزا برگزار می ش��ود .نائب رئیس انجمن
تولیدکنندگان محص��والت عفاف و حجاب
اف��زود :پیش از این کارگروه س��اماندهی مد
و لباس جش��نوارهای مختص به خود برگزار

میک��رد اما بخش کاالی عف��اف و حجاب
زیر مجموعه ای از آن بود ،کاالی فرهنگی
حج��اب تاکن��ون هیچ س��کوی اختصاصی
نداشته اما جش��نواره عفاف و حجاب «هدا»
می تواند ش��روعی بزرگ ب��رای این کاالی
مهم فرهنگی باش��د .وی درباره بخش های
مختل��ف جش��نواره کاالی حج��اب «هدا»
اذعان ک��رد :در این جش��نواره ما محوریت
کاالی حج��اب را خواهیم داش��ت و در کنار

آن ب��ا عرضه تولیدات رس��انهای ،محتوایی،
مکت��وب از هرگونه فعالیت در عرصه کاالی
عف��اف و حجاب حمای��ت خواهیم کرد ،این
جش��نواره بدون ش��ک به خوبی ب��ا جامعه
ارتباطی تخصصی برقرار خواهد کرد.
رمضانی نژاد درباره هدف گذاری جش��نواره
کاالی حج��اب ه��دا برای تاثیرگ��ذاری در
جامع��ه اذع��ان کرد :م��ا در این جش��نواره
میخواهیم تمامی طراحان ،تولید کنندگان و

روایتی از تسخیر النه جاسوسی تا پایان جنگ؛

تدوین ۳۰قسمت از سریال «نفوذ» تمام شد

تهیه کننده سریال «نفوذ»
گفت :تدوین این س��ریال
تا  ۳۰قس��مت انجام ش��ده
اس��ت و مراحل س��ی جی
آی و جلوه های ویژه نیز به
صورت همزمان انجام می
شود.محس��ن علی اکبری
تهیه کننده سریال «نفوذ»
در گفتوگ��و با ف��ارس ،درباره مراح��ل پس تولید
این س��ریال گفت :در روزهای پایانی س��ال گذشته
تصویربرداری ما به پایان رسید و این روزها مشغول
انجام مراحل پس تولید هستیم.وی ادامه داد :تدوین
این سریال تا  ۳۰قسمت انجام شده است و مراحل
سی جی آی و جلوه های ویژه نیز به صورت همزمان
انج��ام می ش��ود .همچنین به تازگ��ی صداگذاری
توسط آرش قاسمی انجام شده است.این تهیه کننده
همچنین با اشاره به زمان پخش این سریال گفت:
اول پاییز آخرین تاریخی بود که از طرف س��ازمان
و ش��بکه به ما اع�لام کردند و در فصل��ی که قرار
است پخش ش��ود ،قصههای جدیدی داریم که در
 ۱۰قسمت پخش شده سریال دیده نشده است.این
پروژه بر اساس استنادهای موجود در سیستم کشور
قبل از انقالب و به نوعی برخورد نیروهای انقالبی با
فضاهایی که در اختیار جاسوسی امریکا بعد از انقالب
بود بر اساس استنادهای تاریخی است و مشاور فیلم
نامه و ناظر کیفی مهدی ارگانی است که از مطلعین
این حوزه است و تقریبا تمامی موارد مد نظر با تائید
او پیش رفته است .نفوذ با این هدف ساخته میشود
که تاثیر منفی حضور بیگانگان را در داخل کش��ور

عرضه کنندگان عرصه عفاف و حجاب را به
جامعه معرفی کنیم ،بدون شک این معرفی
میتواند در ایجاد حرکتی جمعی برای عرضه
و انتش��ار بهت��ر کاالی عف��اف و حجاب در
اقشار مختلف جامعه موثر باشد .این جشنواره
میتواند به استعدادیابی و معرفی چهره های
تازه در عرصه کاالی عفاف و حجاب منجر
شود.
وی در همی��ن رابط��ه اضافه ک��رد :کاالی

حج��اب کاالیی ایدئولوژیک و اس��تراتژیک
اس��ت که متاس��فانه تاکنون به خوبی مورد
توجه قرار نگرفته اس��ت ،این در حالی است
که دش��من و غرب فعالی��ت فراوانی در این
عرصه داش��ته اس��ت ،غرب طی س��الهای
گذش��ته با تمام قوای رس��انهای خود برای
تضعیف فرهنگ عفاف و حجاب قدم برداشته
اس��ت ،حال وقت آن رس��یده تا ما بتوانیم با
بسترسازی مناسب و همچنین آسان سازی
در خرید و دسترسی به کاالی حجاب آن را
در جامعه فراگیر کنیم و بتوانیم با ایجاد چنین
جش��نواره هایی قش��ر جوان را بهتر و بیشتر
به این کاال جذب کنیم .نائب رئیس انجمن
تولیدکنندگان محص��والت عفاف و حجاب
ادامه داد :بدون ش��ک ما میتوانیم با عرضه
هر چه بهتر و متنوع تر محصوالت عفاف و
حجاب موفقیتهای بیشتری در این عرصه
کس��ب کنیم ،افزایش تعداد سکوهای ارائه
دهنده کاالی عفاف و حجاب ،پایین آوردن
قیمت محصول نهایی و خرید آسان و قابل
دسترس راه هایی است که میتواند در آینده
کاالی عفاف و حجاب تاثیر بسزایی بگذارد.
رمضانی نژاد جشنواره «هدا» را نقطه عطفی
در عرصه کاالی عفاف و حجاب دانس��ت و
خاطرنشان کرد :مطمئن باشید که در صورت
حمایت نهادهای مربوط��ه و تبلیغات موثر،
جشنواره کاالی عفاف و حجاب هدا میتواند
به یکی از مهمترین رویدادهای این عرصه نه
تنها در کشور بلکه در منطقه تبدیل شود.

مجید یاسر« :صاحبدالن» هیچ اغراقی نداشت

ب��ه تصوی��ر بکش��د و در
نهای��ت میخواه��د برای
نسل جوان و نوجوان این
س��وال را پاس��خ دهد که
چ��را ب��ه س��فارت امریکا
النه جاسوس��ی میگویند.
م��ا در س��ریال میبینیم
ک��ه س��ایتهای مختلف
جاسوسی در اقصی نقاط کشور ،مثل سایت کپکان
کارش جاسوسی اس��ت و گزارشهایش را به طور
کامل تحویل سفارت آمریکا میداده است و از آنجا
به وی آی ای منتقل میکردند«.نفوذ» در سه فصل
پیشبینی شده ،فصل یک از پیش از انقالب شروع
میشود و تا تسخیر النه جاسوسی را روایت میکند.
فصل های بعدی هم به حوادث حین گروگانگیری
تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی که با حمایت
آمریکا صورت گرفت ،میپردازد .تصاویر مربوط به
فصل یک در تهران ،فصل دو در روستای قرق آباد،
فصل س��ه در خجیر ،فصل چهار در گنبد و مشهد
و همچنین فصل پنج در تهران ضبط خواهد ش��د.
فصل دو این س��ریال از تسخیر النه جاسوسی آغاز
شده و تا پایان جنگ تحمیلی ادامه دارد.مشاور فیلم
نامه س��ریال «نفوذ» مه��دی ارگانی ،مجری طرح
محمود غالمی ،مدیر هن��ری عبدالحمید قدیریان
هستند و نویسندگی و کارگردانی این پروژه را جواد
شمقدری به عهده دارد.بازیگران خارجی این سریال
از بازیگران آلمانی ،بلغاری و فرانسوی انتخاب شدند
که به زبان انگلیس��ی با لهج��ه آمریکایی صحبت
میکنند و با زیرنویس فارسی پخش خواهد شد.

جذابیتقصههاوسریالهایمذهبی

بازیگر سریال «صاحبدالن»
ب��ه بهانه بازپخ��ش چندباره
این سریال از شبکه آیفیلم
انگلیسی با اشاره به ماندگاری
ای��ن مجموع��ه ،دوری از
اغراق را یکی از ویژگیهای
داس��تانی آن عن��وان ک��رد.
مجید یاس��ر بازیگر س��ریال
«صاحبدالن» به کارگردانی محمدحسین لطیفی که
چندی پیش از شبکه آیفیلم انگلیسی برای چندمین
بار به پخش رسید ،درباره تجربه حضور در این سریال
بیان کرد :از «روز سوم» که اولین فیلم سینماییام بود
تا «نون .خ  »۲که آخرین س��ریالم محسوب میشود،
س��عی کردهام به اندازه نقشها توج��ه نکنم ،بلکه به
ماندگاری ش��خصیتها فکر کنم .شخصیتهایی که
تاثیرگذار باش��ند و بتوانند روند قص��ه را عوض کنند.
در «صاحبدالن» من نقش��ی داش��تم که وکیل جوان
حش��متیان بود ،به دلیل تاثیرگذاری اش در قصه بود.
وی با اش��اره به نقش خود در «نون .خ  »۲نیز گفت:
در س��ریال «نون.خ  »۲هم با وجودی که از قس��مت
دوازدهم وارد قصه میش��دم ،نقش شخصیتی را بازی
میک��ردم که روند داس��تان را تغییر م��یداد .در مورد
«صاحبدالن» هم باید بگویم از آنجا که این س��ریال
مضمونی دینی داشت و قرار بود در ماه مبارک رمضان
پخش شود ،نهایت دقت را باید به کار میگرفتم تا بین
بازیگران دیگر گم نشوم .خدا را شکر با راهنماییهای
محمدحسین لطیفی و سایر دوستان ،شخصیت جوادی
با وجودی که به لحاظ زمانی چندان جلوی دوربین نبود
اما دیده شد و اتفاق ًا در قصه هم تاثیرگذار بود .معتقدم که

«صاحبدالن» یکی از بهترین
س��ریالهای مناس��بتی م��اه
مبارک رمضان است که هنوز
هم جذاب به نظر میرسد.یاسر
درب��اره هم��کاریاش با دیگر
بازیگران نیز اظهار کرد :حضور
سیروس گرجستانی به عنوان
پیشکس��وتی کاربلد و انسانی
دوست داشتنی به این سریال یک شخصیت میبخشید.
در ضم��ن ،من و او بای��د در یک فضای توامان طنز و
رئ��ال بازی میکردیم و در عین حال ،مراقب بودیم تا
نوع بازیمان به س��اختار کلی سریال که مذهبی بود
آس��یب نرس��اند و به قول معروف ،گل درشت نشود.
بازیگر «صاحب��دالن» در ادامه درباره دلیل ماندگاری
این سریال اظهار کرد :دلیلش هیچ چیز غلو شدهای در
قصه وجود نداشت و فکر میکنم «صاحبدالن» جزو
معدود سریالهایی است که همه شخصیتها به شکل
هدفمند و تاثیرگذار در قصه حضور دارند و نقش آفرینی
میکنند .متن قوی در کن��ار حوصله زیاد کارگردان و
تهیهکننده باعث شد که خروجی فوقالعادهای حاصل
ش��ود .نزدیک به  ۱۰ماه برای س��اخت «صاحبدالن»
زمان صرف ش��د که این روزها دور از ذهن است.وی
درباره جذابیتهای این سریال برای مخاطب انگلیسی
زبان نیز گفت :همان گونه که کارهای دینی س��اخته
ش��ده در سایر کش��ورها برای ما جذاب است ،به طور
قط��ع آثار مذهبی ما هم برای دیگران جذابیت خواهد
داشت .برای مثال ،سریالهایی مثل «مریم مقدس» یا
فیلم مجید مجیدی درباره زندگی پیامبر اسالم در دنیا
با استقبال مواجه شده است.

با اعالم خبر بازگشایی تئاتر و تماشاخانه ها مطرح شد؛

چالش بزرگ اهالی تئاتر برای اجرا با  ۵۰درصد از ظرفیت سالن

با اعالم خبر بازگش��ایی تئاتر و تماش��اخانه
های این هنر در سراس��ر کشور با وجود شور
و ش��وقی که میان اهالی تئاتر به وجود آمده
اما چالش��ی بزرگ س��ر راه تهیه کنندگان و
همچنین تماشاخانه داران قرار گرفته است.
به گزارش میزان،عرصه تئاتر از اوایل اسفند
ماه س��ال گذش��ته تعطیل��ی طوالنی مدتی
را پشت س��ر گذاشته اس��ت ،تعطیالتی که
بس��یاری آثار در حال اجرا و یا در شرف اجرا
را با ضررهای هنفگت مالی روبرو کرده و از
سویی تماش��اخانه های خصوصی را به مرز
ورشکستگی رسانده است .حال با اعالم خبر
بازگشایی تئاتر و تماشاخانه های این هنر در
سراسر کشور با وجود شور و شوقی که میان
اهالی تئاتر به وجود آمده اما چالش��ی بزرگ
سر راه تهیه کنندگان و همچنین تماشاخانه
داران قرار گرفته است .بازگشایی تماشاخانه

ه��ای تئاتر از اول تی��ر با تخصیص ظرفیت
پنج��اه درص��دی صندلی تماش��اخانه ها به
مخاطبان نوعی از پروتکل بهداش��تی است
ک��ه برای حفظ س�لامتی مخاطبان در نظر
گرفته ش��ده است ،بدون ش��ک رعایت این
نکات بهداش��تی در جهت حفظ جان جامعه
امری غیر قابل انکار است اما از سویی دیگر
مشکالت اقتصادی ناش��ی از این طرح هم
چالش��ی ب��زرگ پی��ش روی تئاتریها قرار
خواهد داد .تخصیص پنجاه درصد از ظرفیت
س��الن نمایش برای هنری که در دوران اوج
خود نیز با مش��کل جذب مخاطب روبرو بود
اتفاقی است که باید دید گروه های نمایشی از
یک سو و تماشاخانه ها از سوی دیگر چگونه
با آن برخ��ورد میکنند ،فارغ از تماش��اخانه
های دولتی که بیشتر با حمایت اجرای خود
را تنظیم می کنند ،تماشاخانه های خصوصی

ب��رای گذران معاش خود ب��ه دریافت هزینه
اجاره بهای روزانه نیازمند هس��تند .از طرفی
هزینه اجاره سالن که به «کف سالن» موسوم
است براساس ظرفیت کلی صندلی ها و توان
گروه اجرایی در پرداخت و همچنین سلبریتی
های حاضر در یک اثر برآورد می شود ،اما به
صورت نسبی حداقل کف سالن در تماشاخانه
های ته��ران به یک میلی��ون و پانصد هزار
تومان در س��الن های متوسط و بیش از دو و

نیم میلیون تومان در سالنهای بزرگ میرسد،
رقمی که البته برای سال گذشته تئاتر ایران
بوده و افزایش نرخ سال جدید برای آن لحاظ
نش��ده است.باید دید آیا تماش��اخانه داران با
توجه به اینک��ه گروه تنه��ا از حضور پنجاه
درصد از مخاطبان بهره می برد ،آیا حاضر به
دریافت همان پنجاه درصد مبلغ کف سالن از
گروه خواهد بود یا نه ،از سویی گروه نمایشی
نیز مشکالت فراوانی دارد ،گروه نمایشی که
پیش از این هم برای پر کردن سالن نمایش
و تامی��ن هزینه ه��ای تولید با مش��کالت
فراوانی روب��رو بوده آیا به خ��ود جرات اجرا
در چنین ش��رایطی را خواه��د داد یا خیر .در
ای��ن میان محاس��به ضررهای مال��ی وارده
بر عرصه هنرهای نمایش��ی ط��ی ماه های
گذشته بر صدر اخبار تئاتر بوده اما هنوز هیچ
آم��ار دقیقی از ای��ن برآوردها و یا تخصیص

اعتبار و پرداخت آن به هنرمندان ارائه نشده
است ،بدون ش��ک در شرایط فعلی که روی
صحنه بردن اثر نمایش��ی ض��رری دو جانبه
برای گروه و تماش��اخانه دار را به همراه دارد
تنه��ا نهادهای مربوطه دولتی باید با حمایت
از ای��ن هنر چرخ معیوب تئاتر را همچنان در
همان حرکت کند سابق نگه دارند .تئاتر طی
ماه های گذشته مشکالت فراوانی را تجربه
کرده است ،بس��یاری از اهالی این هنر برای
امرار معاش به مشاغل دیگر روی آورده اند،
بسیاری از بازیگران به ایجاد مشاغل مجازی
روی آورده ان��د اما نهاده��ای مرتبط با این
هنر همچنان عملکردی محس��وس در حل
مشکالت ارائه نداده اند ،تئاتر هنری است که
همواره در میان س��ایر هنرها ضعیف تر بوده
و بای��د دید در مقابله با بحران فعلی آیا جان
سالم به در خواهد برد یا خیر.

فیلمبرداری فیلم سینمایی «مورتال کامبت»
یک��ی از هیجانیتری��ن فیلمهای س��ینمای
هالیوود که در سال آینده میالدی اکران خود
را آغ��از میکند ،به پایان رس��ید .به گزارش
میزان  ،فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «مورتال
کامبت» یک��ی از هیجانیتری��ن فیلمهای
س��ینمای هالیوود که در سال آینده میالدی
اکران خود را آغاز میکند ،به پایان رسید .شاید
یکی از مورد انتظارترین آثار سینمای هالیوود
طی سالهای گذشته باش��د ،اثری که برای
بسیاری از عالقمندان به بازیهای کامپیوتری
الهام بخش است«.مورتال کامبت» فیلمی رو
ب��ه اکران در ژانر هنره��ای رزمی فانتزی به
کارگردانی س��ایمون مککوی��د و محصول
سال  ۲۰۲۱اس��ت .فیلمنامه این فیلم توسط
گِرگ روسو بر اساس مجموعه بازی ویدئویی
ب��ه همین نام اثر اد ب��ون و جان توبایاس به
رشته تحریر درآمده است.این فیلم به عنوان
نسخهای باز راهاندازی شده در این مجموعه
محس��وب میش��ود و دنباله مورتال کامبت:
نابودی ( )۱۹۹۷اس��ت .مورت��ال کامبت قرار
است توسط برادران وارنر در  ۱۵ژانویه ۲۰۲۱
به نمای��ش درآید .مورتال کامبت براس��اس
یکی از اولین بازیهای ویدئویی در س��بک
مبارزهای به همین نام س��اخته شده است.به
احتمال فراوان این فیلم سینمایی یکی از آثار
پرخرج س��ینمای سال باشد ،حال باید دید آیا
این فیلم میتوان��د هزینههای خود را جبران
کند و مهمتر از آن پیش بینیها برای موفقیت
این اثر تا چه حد به واقعیت میپیوندد.
«دن هیکس» به سرطان مبتال شد

دن هیکس بازیگر فیلمهای «مرده شریر» و
«مرد عنکبوتی  »۲اعالم کرد به سرطان درجه
 ۴مبتالس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان به نق��ل از ورایتی ،دن��ی هیکس که
نقش جیک را در فیلم سینمایی «مرده شریر
 »۲بازی کرده بود اعالم کرد که به س��رطان
درجه  ۴مبتالس��ت و تقریبا یک الی سه سال
دیگر میتواند زندگی کند؛ هیکس این خبر را
خودش به تازگی فاش کرده است.وی نوشت:
برای همه کسانی که هیچگاه مالقات نکردم
و ب��ه همه طرفدارانی که از کارهای من لذت
بردند ،خبرهای بدی دارم .تشخیص داده شده
که من به س��رطان درجه  ۴مبتال هس��تم و
تقریبا یک الی سه س��ال برای زندگی کردن
وقت دارم .اما بگذارید به ش��ما بگویم در این
 ۶۸س��ال مطمئنم که به خوبی زندگی کرده
ام و پش��یمانیهای زیادی ندارم.او سپس در
صحبت هایش به بخشهایی از فیلم سینمایی
ترس��ناک «مرده شریر  »۲به کارگردانی سام
ریمی اش��اره کرد.فیلم سینمایی «مرده شریر
 »۲اولین نقش مهم و اصلی هیکس در یک
فیلم سینمایی بود .او در سالهای بعد همکاری
خود را با سام ریمی در دیگر فیلمهای او مثل
«مرد تاریک��ی»« ،مزاحم» و همینطور «مرد
عنکبوتی  »۲ادامه داد.

مستند
مجموعه مستند «چهل گره»
روی آنتن شبکه سه

مجموعه مستند «چهل گره» با موضوع فراز
و فرودهای  100س��ال تاریخ معماری معاصر
ایران روی آنتن ش��بکه س��ه سیما می رود.به
گزارش فارس ،مجموعه مستند «چهل گره»
در  ۱۲قس��مت  ۲۶دقیقهای روایتی اس��ت از
فراز و فرودهای یکصد س��ال تاریخ معماری
معاصر ایران و گمگشتگی انتخاب میان سنت
و مدرنیته در قرن چهاردهم معماری ایرانی که
به تهیه کنندگی و کارگردانی برادران ارجمندی
برای پخش در شبکههای مختلف صدا و سیما
ساخته شده است..سری مستند «چهل گره»
در قس��متهای ابتدایی به انته��ای قاجاریه و
تاثیر تجددخواهی بر معماری معاصر می پردازد
و سپس روایتی از انتخاب پهلوی میان سنت
و مدرنیته را به تصویر میکش��د .این مس��تند
ترکیبی که از تصاویر تولیدی و آرشیوی بسیار
غنی بهره برده ،بر اس��اس مس��تندات موجود
روایت عکسهای س��یاه و س��فید تاریخی را
بازس��ازی و مرمت نم��وده و به صورت رنگی
ارایه می دهد .عکسهایی که بسیاری از آنها
برای نخس��تین بار به مخاطبان ارایه میشود.
همچنین برای بیان وقای��ع تاریخ معماری از
فیلمهای نابی اس��تفاده شده که نخستین بار
اس��ت در قاب تلویزیون به نمایش در میآید.
این مستند هر چه به قسمتهای آخر و سالهای
اخیر نزدیک میشود بیشتر از تصاویر تولیدی
از بناهای تاری��خ معاصر بهره میبرد ،تصاویر
هوای��ی و زمینی که صرفا برای این مس��تند
تولید شده است؛ تا ماموریت خود را برای روایت
یکصد سال تاریخ معماری معاصر از سال ۱۲۹۷
تا  ۱۳۹۸به درستی به ثمر برساند.گفتار متن آن
به قلم ابراهیم ارجمندی و با همکاری پژوهشی
حدیث عرفانیان و فاطمه توفیقی نوشته شده و
تدوین این سری مستند توسط کمیل ارجمندی
و گرافیک مریم روزبهانی صورت گرفته است.

