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متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

پیام مفیدی برنده دومین جایزه  30میلیون تومانی ویستا

اخبار
قرار بود «جمعه ایرانی» از
نیمه دی شروع شود

کارگردان «جمعه ایرانی»
درباره تولید دوباره این برنامه
بیان کرد که قرار بود از نیمه دی
ماه شروع شود ولی هنوز درگیر
مسایل مالی و جزییات دیگر است.
مهران امامیه در گفتگو با
خبرنگار مهر درباره برنامه «جمعه
ایرانی» که قرار است از شبکه شما
روی آنتن برود ،بیان کرد :صحبت
هایی درباره این برنامه توسط علی
دارابی معاون امور استان ها و
مرتضی میرباقری معاون سیمای
استان انجام گرفته ولی هنوز زمان
پخش برنامه مشخص نیست.
وی ادامه داد :ما بنا داریم
در تهران با همکاری استان های
ایران برنامه ای را مثل «جمعه
ایرانی» آماده کنیم و هر صبح
جمعه این برنامه هم از شبکه شما
و هم صدای آن از رادیوی استان
ها پخش می شود و احتماال نامش
نیز همان «جمعه ایرانی» باشد.
کارگردان «جمعه ایرانی»
اظهار کرد :برای تولید این برنامه
قرار است هر هفته از هنرمندان
یک استان دعوت شود و نوعی
ارزش گذاری برای استان ها و
شهرستان های ایران است.
امامیه درباره زمان شروع
تولید برنامه توضیح داد :من
فکر می کردم کار را از نیمه دی
ماه شروع می کنیم اما بحث
برآوردهای برنامه کمی طول
کشید و جزییات دیگری نیز باقی
مانده است.
وی در پایان درباره جذابیت
های این برنامه اظهار کرد :به نظر
من به محض اینکه این برنامه
راه بیفتد مخاطبان بسیاری پیدا
خواهد کرد ،به هر حال مردم
 ۲۰سال «صبح جمعه با شما» و
«جمعه ایرانی» گوش می کردند و
حاال هم اگر این تیم دوباره برنامه
خود را شروع کند طرفداران
بسیاری خواهد داشت .ما برنامه
ریزی های خیلی خوبی داریم و
فکر می کنم کامال با برنامه های
قبلی مان متفاوت باشد.

«عموزاده ای از ناکجا»
قواعد را برهم میزند

کارگردان «عموزاده ای
از ناکجا »...با اشاره به اینکه در
این نمایش حیواناتی با خصایص
انسانی به تصویر کشیده شده
است از دیگر ویژگی های این اثر
نمایشی سخن گفت.
ندا قربانیان کارگردان
نمایش «عموزاده ای از ناکجا »...
که در تماشاخانه استاد انتظامی
روی صحنه است درباره این اثر
نمایشی به خبرنگار مهر گفت:
این نمایش یک اثر فانتزی ویژه
بزرگسال است که تا یکشنبه ۲۴
دی ماه ساعت  ۲۱در تماشاخانه
استاد انتظامی روی صحنه خواهد
بود.
وی درباره داستان نمایش
توضیح داد :برای نگارش این اثر
نمایشی برداشتی آزاد از انیمیشن
«فرار مرغی» داشتم اما مضمون
و بستر روایت قصه بسیار متفاوت
از این انیمیشن است .این نمایش
داستان مرغ های مزرعه ای است
که برای آنها پس از ورود خروس
جدیدی به مزرعه اتفاق های
متفاوتی می افتد .آنها که اسیر
بند یکنواختی روزگار بودند حاال
به شکلی متفاوت می نگرند .این
خروس ادعا می کند که می تواند
پرواز کند و به همه مرغ های
مزرعه شور و شوق پرواز می دهد
و در میان یکی از مرغ ها عاشق
خروس می شود .در نهایت معلوم
می شود که خروس دروغ گرفته
است اما به دلیل باور و عشق
عمیقی که مرغ به این خروس
پیدا کرده است در نهایت موفق
می شود پرواز کند ...
وی ادامه داد :در این نمایش
یک جامعه حیوانی با خصایص
انسانی به تصویر کشیده می شود
به این مفهوم که مرغ و خروس
و سگ در مزرعه ای زندگی می
کنند که هر کدام از آنها نماینده
یک قشر از مرم هستند .سگ
نماینده نیروهای حفاظتی ،مرغ
و خروس نماینده قشر کارگر و
ارباب مزرعه نیز نشانگر نیروی
استثمارگر خارجی است که در
این میان عشقی اتفاق می افتد و
باعث می شود قواعد و قوانین این
جامعه به هم بریزد .نکته مهمی
که در «عموزاده ای از ناکجا »...
مطرح می شود این است که باور
و عشق حتی می تواند به مرغ و
خروس ها هم بال پرواز بدهد.
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سرویس هنری  -مراسم
اهدای دومین جایزه ویستا ،پنج
شنبه  21دی ماه با حضور هنرمندان
و چهرههای مطرحی مانند کامبیز
درمبخش ،مهدی حسینی ،بهزاد
شیشهگران ،یعقوب عمامهپیچ و...
در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار
شد.
به گزارش امتیاز؛ در این مراسم
پیام مفیدی به جهت ارائه ایده «بدن،
جزیره های مستعمراتی و عمق
استراتژیک» برنده دومین جایزه
هنر معاصر ویستا و نشریه تخصصی
تجسمی هنرآگه تقدیر شد.
در ابتدای این برنامه پریسا
پهلوان ،مدیر گالری ویستا و موسس
جایزه ویستا پشت تریبون آمد
و گفت :جایزه ویستا ایده محور
است و به همین دلیل هنرمندان
پروپوزالهای خود را برای شرکت
در مسابقه به دبیرخانه ارسال کردند.
 198طرح به دست ما رسید که
شامل  178کار انفرادی و  19کار
گروهی بود .همچنین  114نفر از
شرکت کنندگان خانم و  77نفر آقا
بودند .بیشترین سن شرکت کنندگان
 50سال و کمترین آن  22سال بود.
پروپوزالها در مدیاهای مختلف
بودند که بیشترین آنها به چیدمان
و کمترین آنها به عکاسی و معماری
اختصاص داشت.
پهلوان ادامه داد :جایزه ویستا
بستر حمایتی برای ایده برگزیده
است تا اجرا شود و در گالری ویستا به
نمایش درآید .امیدواریم نشان ویستا
جایگاه خود را پیدا کند و در آینده
بتوانیم این برنامه را در عرصههای
گوناگون هنری برگزار کنیم .این
رویداد با تالش گالری ویستا و به
طور مستقل انجام میشود.
او با اشاره به اینکه نشان ویستا

جایزه ای در ستایش فکر و اندیشه

توسط بهنام کامرانی طراحی شده
است گفت :جایزه ویستا امسال از
نظر کیفی و کمی سطح باالتری دارد
و هنرمندانی از شهرستانها و خارج از
کشور در این فراخوان شرکت کردند.
این جایزه به خاطر ویژگیهایی که
دارد میتواند در منطقه و حتی
جهان مطرح شود ،اما همه اینها
نیازمند زمان ،برنامهریزی و همیاری
هنرمندان است.
پس از پخش کلیپی که نظرات
داوران درباره جایزه ویستا در آن
شنیده میشد ،بهنام کامرانی ،استاد
دانشگاه و از داوران هر دو دوره
این جایزه به صحنه آمد و گفت:
جامعهای که از نظر فکری سترون
است و از نظر تصویری چیزی برای
نشان دادن ندارد ،جامعهای میشود
که افول میکند .جامعه ایرانی در
طول تاریخ نشان داده است که
همیشه فکر و تصویری تولید کرده
است .خوشحالم که گالری ویستا این
فرصت را فراهم کرده تا به این فکرها
و تصاویر اهمیت داده شود.
حمید سوری یکی دیگر از
اعضای هیئت انتخاب آثار دومین
جایزه ویستا به قرائت بیانیه این
هیئت پرداخت .در بخشی از این
متن آمده است :نگاه سریع به 9

طرح برگزیده حاکی از توجه خوب
و تامل برانگیزی بر متریال ،فرآیند،
نحوه ارائه و گزارههای هنرمندان
است .دغدغهها و حساسیتهای
متنوعی در عرصههای سیاسی
اجتماعی و شخصی نشان میدهد
چنانچه فضای مناسب و امکانات
فراهم باشد هنر معاصر ایران میتواند
شاهد آثاری با زیبایی شناسی
مناسب ،حساسیتهای عمیق و
ایدهپردازیهای درخشان باشد .امید
که این جایزه کمکی در این جهت
باشد.
پس از آن کامبیز درم بخش،
مهدی حسینی و فرشته قاضیراد
به صحنه آمدند تا لوح تقدیر جایزه
ویستا را به اعضای هیئت داوران
شامل حمید سوری ،رزیتا شرف
جهان ،بهرنگ صمدزادگان ،نگار
تحصیلی و بهنام کامرانی اهدا
کنند.
پخش کلیپی که در آن
هنرمندان به ارائه توضیحاتی درباره
اثر خود میپرداختند بخش بعدی
برنامه بود و پس از آن نشان ویستا و
لوح تقدیر به همه هنرمندان راه یافته
به مرحله نهایی اهدا شد.
آشنا مصطفوی با طرح «راه
حل نهایی» ،مجید تبریزی با

طرح «فیلی در تاریکی» ،معصومه
مهتدی با طرح «پیریت» ،پیام
قلیچی  ،نازگل نیری  ،صنم
سایه افکن و عماد مردانی با طرح
«کاف» ؛ مرجان مدنی رزاقی با
طرح « نام ناپذیر»؛ عماد الدین
انوشیروانی با طرح « نود و دو
صفحه»؛ مریم فرشاد با طرح
«اتاق مادر»؛ عقیل مردانی و عماد
مردانی با طرح « سرزمین نابرجا»
و پیام مفیدی با «بدن ،جزیرههای
مستعمراتی و عمق استراتژیک»
همگی این نشان را دریافت کردند.
پس از اجرای موسیقی ،بهنام
کامرانی پشت تریبون قرار گرفت و
گفت :در جایزه ویستا قصد داریم
عالوه بر اهدای نشان و جایزه به
هنرمندان ،از یک فرد یا ارگان که
در طول سال گذشته در هنر معاصر
فعال بوده است ،تقدیر کنیم .سال
گذشته این نشان به کامبیز درم
بخش اهدا شد و امسال با توجه به
دشواری انتشار یک نشریه و اتکا به
فروش گیشه برای ایستادن روی پای
خود ،این نشان به فرید امین االسالم
و نشریه هنرآگه تعلق میگیرد.
در پایان پایان این مراسم نوبت
به معرفی اثر برگزیده رسید .بهرنگ
صمدزادگان با اشاره به چالشهای

زیاد داوران برای انتخاب اثر برگزیده
گفت :در لحظه آخر تصمیم گرفتیم
از اثری که بیشترین چالش در مورد
آن وجود داشت تقدیر کنیم.
هیئت داوران طرح «راه حل
نهایی» اثر آشنا مصطفوی را به خاطر
نمایش تاثیرگذار و نوآورانه رویداد
شخصی و عیان کردن آن به شکل
اثری قابل تامل ،شایسته تشویق
دانست.
هیئت انتخاب به اتفاق آرا
دومین جایزه ویستا را به خاطر ارائه
درست و سنجیده طرح ،و تمرکز بر
حساسیتهای اجتماعی و انسانی ،و
توجه به قربانی شدن تن در مهاجرت
و انعکاس آن در کارکرد اثر؛ طرح
«بدن ،جزیره های مستعمراتی و
عمق استراتژیک» اثر پیام مفیدی را
به عنوان اثر برگزیده تشخیص داد.
چک  30میلیون تومانی جایزه
ویستا در غیاب پیام مفیدی توسط
دکتر ملک به نماینده این هنرمند
اهدا شد.
گفتنی است نمایشگاه گروهی
طرحهای برگزیده جایزه هنر معاصر
ویستا تا  25دی ماه در گالری ویستا
به نشانی خیابان مطهری ،خیابان
میرعماد ،کوچه دوازدهم ،پالک 11
برگزار میشود.

نکوداشت افشین یداللهی در روز تولدش

عقیلی با ارکستر ملی خواند

ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان در اولین کنسرت
خود در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر برخی از آثار
بزرگان موسیقی ایران و تعداد دیگری از آهنگسازان را با صدای
ساالر عقیلی اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ارکستر ملی به رهبری فریدون
شهبازیان پنجشنبه شب  ۲۱دی ماه طی اولین کنسرت خود
در چارچوب سی و سومین جشنواره موسیقی فجر برخی از آثار
بزرگان موسیقی ایران را با صدای ساالر عقیلی در تاالر وحدت
تهران اجرا کرد.
در این کنسرت که با استقبال پرشور مخاطبان مواجه شد
قطعاتی از جمله «ایران» به آهنگسازی بابک زرین« ،ایران جوان»
به آهنگسازی پیمان سلطانی« ،تبریز در مه» به آهنگسازی بابک
زرین« ،خوشه چین» به آهنگسازی روح اهلل خالقی« ،افسون سخن»
به آهنگسازی نصراهلل زرین پنجه« ،نغمه نوروزی» به آهنگسازی
روح اهلل خالقی« ،ساغر» به آهنگسازی همایون خرم« ،گلرخ» و «از
تنهایی گریه مکن» به آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد« ،شکوه
گل» به آهنگسازی عبدالکریم مهرافشان« ،از خون جوانان وطن الله
دمیده» به آهنگسازی عارف قزوینی« ،جام مدهوشی» به آهنگسازی
علی تجویدی« ،مرا رها مکن» به آهنگسازی ابوالفضل صادقی نژاد،
«سپید و سیاه» به آهنگسازی نسیم شاملو« ،دو نغمه بختیاری» به
آهنگسازی روح اهلل خالقی« ،سرود گل» و «سبکبال» به آهنگسازی
حسین دهلوی« ،پرلود جام تهی» به آهنگسازی فریدون شهبازیان
برای مخاطبان اجرا شد.
ساالر عقیلی پس از اجرای برخی از قطعات کنسرت خطاب
به مخاطبان حاضر در تاالر گفت :بسیار خوشحالیم که امشب
همراه با ارکستر ملی در خدمت شما هستیم و توانستیم قطعاتی

را تقدیم شما عزیزان کنیم.
وی افزود :دوست دارم قطعه «جام مدهوشی» را به شما
عزیزان معرفی کنم که برای اولین بار است آن را در مقام خواننده
با ارکستر برای شما اجرا می کنم .اجرای این قطعه در ادامه
روال همیشگی بنده و گروه برای ارادت و احترام به استادان
قدیمی موسیقی ایرانی است و وظیفه همیشگی ماست از آنها
یادی کنیم.
وی ادامه داد :این قطعه اثر زنده یاد علی تجویدی و شعر
استاد بیژن ترقی است که توسط هنرمند ارزنده کشورمان استاد
علی اصغر شاه زیدی خوانده شده و ما با اجازه این هنرمند عزیز
آن را با تنظیم استاد فریدون شهبازیان تقدیم شما می کنیم.
به سهم خودم آرزومندم سایه استادان بزرگ موسیقی ایرانی
مستدام باشد.
این خواننده موسیقی ایرانی قبل از اجرای دو قطعه
پرطرفدار «ایران» به آهنگسازی بابک زرین و «ایران جوان» به
آهنگسازی پیمان سلطانی با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد
افشین یداللهی گفت :امشب مصادف با تولد دوست عزیزم زنده
یاد افشین یداللهی است که این دو قطعه را به روح پرفتوح او
تقدیم می کنم.
دانیال جورابچی کنسرت مایستر ،آرمین قضاتی ،رائین نورانی،
علیرضا خلج اسماعیلی ،آذین نصرتی مقدم ،رمیصا نفیسی ،هلیا
محمدولی ،علیرضا فواکهی ،سینا علیمحمدی نوازندگان ویولن ،سانوا
عندلیبی ،آرش جامع ،نفیسه محمودی ،مرضیه مزینانی ،آناهیتا
سادات واحدی ،مونا لواسانی دانا ،آرین صدرایی ،کورش کردیان
نوازندگان ویولن دو ،همایون هاشم زاده ،مهدی جوانبخت ،پیمان
ابوالحسنی ،امیرحسن طائی ،اشکان نظر ،سرور رضا زاده ،مونا نوری،

عصر روز پنجشنبه  ۲۱دی ماه و با حضور
 ۳نسل از بازیگران پرورش یافته توسط علی
رفیعی ،جشن  ۸۰سالگی این کارگردان تئاتر
ایران در خانه هنر دهه شصت برگزار شد.
جشن  ۸۰سالگی علی رفیعی کارگردان
و نویسنده تئاتر ایران با حضور بازیگرانی چون
مهدی سلطانی ،مریم سعادت ،سهیال رضوی،
مهرداد ضیایی ،ستاره اسکندری ،افسانه ماهیان،
فروغ قجابگلو ،هوشنگ قوانلو و بازیگران جوان
نمایش های «یرما» و «خاطرات و کابوس های
یک جامه دار» ،جواد طوسی ،پیمان شریعتی
معاون اداره کل هنرهای نمایشی و رییس
مجموعه تئاتر شهر ،حمید پورآذری ،اصغر
دشتی ،منوچهر شجاع ،امیر اسمی ،مجید
توکلی و محمدرسول صادقی در خانه هنر دهه
شصت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ستاره اسکندری

و با بازیگران حاضر در این ورک شاپ کار کند.
وی تأکید کرد :نمی خواهم بگویم که
انقالبی در تئاتر ایران رخ خواهد داد ولی
مهمترین و بهترین اتفاقی که رخ می دهد این
است که یک نمایش تنها یک بار به صحنه نمی
رود و عمرش کوتاه نخواهد بود.
در بخش دیگری از این مراسم جواد
طوسی درباره اهمیت نگاه و حضور علی رفیعی
در تئاتر و سینمای ایران سخن گفت.
در ادامه مهدی سلطانی نیز اظهار کرد :از
دکتر علی رفیعی متشکریم که آثار تأثیرگذار و
زیبایی را به صحنه برد .اگر دکتر رفیعی غبطه
می خورد که نتوانسته آثار مدنظر خود را به
صحنه ببرد ما هم غبطه می خوریم که نتوانسته
ایم تماشاگر این آثار تأثیرگذار باشیم .امیدوارم
که هر چه زودتر شاهد آثار نمایشی دکتر رفیعی
بر صحنه تئاتر باشیم.

هنرنمایی تماشاگران با «کُر فلوت تهران» در تاالر رودکی

گروه «کر فلوت تهران» از مجموعه های مطرح موسیقی
کالسیک در کشورمان تازه ترین کنسرت خود را در چارچوب اولین
روز از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر اجرا کرد.تازه
ترین کنسرت گروه « ُکر فلوت تهران» به سرپرستی فیروزه نوایی و
رهبری سعید تقدسی شامگاه چهارشنبه  ۲۰دی در تاالر رودکی
تهران میزبان مخاطبان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بود.در
این کنسرت که با استقبال خوب مخاطبان و هنرمندان رو به رو شده

بود قطعاتی از موتزارت ،ویوالدی ،برامز ،ادواردگریک ،چایکوفسکی،
بورن ،دی وراک و حشمت سنجری برای مخاطبان اجرا شد .این در
حالی است که گروه پس از اجرای این آثار قطعه ای از اشتراوس را
به عنوان قطعه «بیز» با همراهی مخاطبان اجرا کردند .حین اجرای
این قطعه بود که مخاطبان در هنگام ترجیعبند با کفزدن گروه را
همراهی کردند.فیروزه نوایی قبل از پایان برنامه و اجرای این قطعه
گفت :اگر خسته نشدید به عنوان قطعه بیز همانند سال گذشته

پنج شنبه شب انجمن منتقدان فیلم و تلویزیون آمریکا اسامی برندگان
بیست و سومین دوره برگزاری خود را اعالم کرد و به فیلمهای متعدد از
جمله «برون بیرون» و «شکل آب» جایزه داد.
در میان برندگان بیست و سومین دوره جوایز منتخب منتقدان آمریکا
«شکل آب» بیشترین نامزدی را کسب کرده بود که در نهایت موفق به کسب
چهار جایزه شد که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای گیلرمو
دل تورو بود .در بخش تلویزیونی نیز «دروغهای کوچک بزرگ» چهار جایزه
کسب کرد که شامل دریافت یک جایزه دیگر برای سریال محدود بود.
«ندیمه» و «خانم میسل حیرتآور» نیز در بخش بهترین درام و بهترین
کمدی جوایز اصلی را بردند.گری اولدمن برای بازی در «تیرهترین ساعت» و
آلیسون جنی برای «من ،تونیا» در کنار فرانسیس مکدورماند و سم راکول
برای بازی در «سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری» جوایز بازیگری را دریافت
کردند.استرلینگ کی.براون برای بازی در «این ما هستیم» ،نیکول کیدمن
برای «دروغهای کوچک بزرگ» ،تد دانسون برای «جای خوب» و مایم
بیالیک برای «تئوری بیگ بنگ» در میان بازیگران تلویزیونی جای گرفتند
که تجلیل شدند و جایزه دریافت کردند .در بخش ژانر «برو بیرون» در بخش
فیلم ترسناک« ،زن شگفتانگیز» در فیلم اکشن« ،مریض بزرگ» در ژانر
بهترین کمدی ،جایزه دریافت کردند و جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال
نیز به «برو بیرون» و فیلمنامه اقتباسی به «مرا با نامت صدا کن» رسید.
پتی جنکینز کارگردان «زن شگفتانگیز» به گال گدوت جایزه «هشتگ او
را ببین» ( ) SeeHer#را اهدا کرد که برای تجلیل از زنانی که مرزها
را عقب میرانند و اهمیت تصویر زنان را در چشم انداز صنعت سرگرمی
گسترش میدهند ،اهدا میشود.جیمز فرانکو نیز به عنوان بهترین بازیگر
مرد کمدی انتخاب شد اما در مراسم حضور نیافت و این پس از آن بود که
پنج زن به وی اتهام آزار جنسی را وارد کردند .او برای بازی در «هنرمند
فاجعه» این جایزه را دریافت کرد.مارگوت رابی نیز برای «من ،تونیا» جایزه
بهترین بازیگر زن کمدی را دریافت کرد .در این مراسم دل تورو ،گل گدوت،
نیکول کیدمن و کمیل نانجیانی در سخنرانیهای خود از حقوق زنان دفاع
کردند.در بخش هنرمند جوان نیز بروکلین پرینس برای بازی در «پروژه
فلوریدا» جایزه برد .گروه بازیگران «سه بیلبورد »...نیز جایزه بهترین گروه
بازیگران فیلم را دریافت کردند.راجر دیکینز فیلمبردار «بلید رانر »۲۰۴۹
جایزه بهترین فیلمبرداری را دریافت کرد و جایزه بهترین طراحی لباس
به فیلم «نخ خیال» رسید .در بخش بهترین تدوین نیز «راننده عزیز» و
«دانکرک» با هم جایزه بردند.

مسعود رایگان و«پاهای بیقرار»

تصویربرداری سریال «پاهای بیقرار» به کارگردانی منوچهر هادی به
منطقه الهیه در شمال خیابان ولیعصر رسید.
تصویربرداری سریال «پاهای بیقرار» این روزها در لوکیشنی که شرکت
یکی از شخصیت های سریال با نام افسانه است انجام می شود .نقش افسانه
را پانته آ بهرام بازی می کند و غیر از او شاهرخ استخری ،پویا امینی و
چند بازیگر دیگر نیز به ایفای نقش می پردازند.این سریال در  ۲فصل و
 ۳فاز تصویربرداری می شود که با پایان تصویربرداری فصل اول سریال که
به زمان گذشته مربوط می شد این فصل اکنون در حال صداگذاری است.
تاکنون  ۲۰جلسه از فصل جدید سریال «پاهای بیقرار» گذشته است و به
زودی مسعود رایگان در این فصل که در زمان حال می گذرد جلوی دوربین
می رود.تصویربرداری این فصل از سریال که  ۴۵قسمت را شامل می شود
تا اردیبهشت سال  ۹۷ادامه دارد.فیلمنامه سریال «پاهای بی قرار» به قلم
بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است و این مجموعه زندگی
چند خانواده را به تصویر می کشد و داستان را در بستر وقایع آن سال ها و
انقالب شکوهمند اسالمی و دفاع مقدس پیش می گیرد.
حمید گودرزی ،آرش مجیدی ،لیندا کیانی ،سمیرا حسن پور ،علی رضا
استادی ،سجاد قراگزلو ،سیروس همتی ،مهدی صبایی ،اصغر محبی ،افسانه
ناصری ،مجید صیادی و  ...بازیگران این مجموعه هستند.

حضور فیلمهایی با موضوع مقاومت پررنگ است

 ۸۰سالگی علی رفیعی جشن گرفته شد
نوشته ای را از طرف سه نسل از بازیگران
پرورش یافته توسط علی رفیعی خواند و سپس
کیک تولد این هنرمند بریده شد.
رفیعی در این بخش از مراسم با بیان اینکه
طی چند سال اخیر از کمبود بازیگران دغدغه
مند تئاتر رنج برده است ،یادآور شد :زمانی برای
بازیگر و کارگردان تئاتر شدن باید  ۱۰تا ۱۵
سال زمان صرف می شد ولی حاال در مدت
زمان کوتاهی افراد کارگردان و بازیگر می شوند.
در حال حاضر با بازیگرانی مواجه هستیم که
به دنبال کسب درآمد از تئاتر هستند و در آن
واحد در  ۲یا  ۳کار حضور دارند.
وی اظهار کرد :دغدغه همیشگی من گروه
بوده است .من سرشار از انرژی و انگیزه برای
کار کردن هستم و غبطه کارهایی را می خورم
که نتوانستم روی صحنه ببرم و دوست دارم
برای تئاتر مفید باشم .از این رو قصد دارم

انجمن منتقدان آمریکا برندگانش را معرفی کرد

در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

سینا کلو نوازندگان آلتو ،محمد حسین غریبی ،پروشات زندآیین،
سینا آذرآباد ،مسعود فیروزی نژاد ،غزاله حاج کاظم شیرازی ،مونا
ربیعی ،زهرا کتابی نوازندگان ویولنسل ،سروش کاکاوند ،انوشا
مصطفایی نوازندگان کنترباس ،شایان حاصلی نوازنده فلوت،
امیرحسین محمدیان و امیر ملکی زاده نوازندگان فاگوت ،سایوری
شفیعی نوازنده کالرینت ،حسام صدفی نژاد نوازنده هورن ،محمدرضا
پناهی نژاد و سامان قاضیان نوازندگان کوبه ای ،فروغ فضلی نوازنده
پیانو ،آرش نیکش نوازنده گیتار ،زهرا صبری نوازنده تمبک ،مسیح
تحویلداری ،شقایق بختیاری خو ،صبا طبخی و کسری منصوری
نوازندگان تار ،مهسا لواسانی نوازنده تارباس ،علی عابدین نوازنده
سنتور ،مژگان محمد حسینی نوازنده قانون ،پوریا شیوافرنوازنده
نی ،مسیح تحویلداری دستیار رهبر ارکستر ،معصومه سعیدی مدیر
داخلی ،نرگس میردادیان مسئول ن ُت ،واحد خداپرست چیدمان
ارکستر ،گروه اجرایی کنسرت ارکستر ملی در کنسرت شب گذشته
را تشکیل می دادند.

اتفاقی جدید را که در تئاتر اروپا سال های سال
تجربه شده است در تئاتر ایران اجرایی کنم.
این کارگردان و مدرس مطرح تئاتر ایران
توضیح داد :قصد دارم با حضور  ۲۰تا ۲۵
بازیگری که برای حضور در یک ورک شاپ
دعوت می شوند ،تمرین های مستمری را آغاز
کنم که این اتفاق به زودی رخ می دهد .در
این ورک شاپ قرار است روی  ۹نمایشنامه از
نمایشنامه نویسان مختلف کار شود و این آثار
با حضور بازیگران حاضر در ورک شاپ تولید و
به شکل رپرتوآر در سالن های مختلف تئاتری
اجرا شوند.
رفیعی با اشاره به اینکه طی سفر اخیر
خود به کشور فرانسه با یکی از مدرسان مطرح
در زمینه بدن و حرکت مالقاتی داشته است،
افزود :قرار است این هنرمند مطرح نیز در
مقاطع زمانی مختلف در ایران حضور پیدا کند

یک فنجان چای داغ

اثری از اشتراوس را با همکاری شما عزیزان اجرا میکنیم.گروه «کر
فلوت تهران» به سرپرستی فیروزه نوایی و رهبری سعید تقدسی در
سال  ۹۲تاسیس شد اما با توجه به نوپا بودن این نوع ارکستر در
فضای موسیقی کشور و رعایت اصول استاندارد اجرایی و مدیریتی
با استقبال نوازندگان فلوت کشور روبه رو شد .تعداد اعضای این
گروه در حال حاضر  ۵۳نفر است که هر یک با برنامه هایی مشخص
فعالیت های اجرایی متعددی در پرونده هنری خود دارند.

سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر میزبان  ۸فیلم سینمایی با
موضوع دفاع مقدس و مقاومت است.
حالی که طی سال های گذشته روند تولید فیلم هایی با موضوع دفاع
مقدس چندان پررنگ نبود و کارگردانان بیشتر روی سینمای اجتماعی
تمرکز داشتند ،اما امسال بازار تولید فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس و
جنگ های منطقه گرم شده که بخشی از آن ناشی از وضعیت کشورهای
اطراف است.
تولید بیشتر آثاری با موضوع جنگ باعث شده امسال از بین آثار
پذیرفته شده در جشنواره ملی فیلم فجر  ۴اثر با موضوع جنگ تحمیلی و
 ۴اثر با موضوع داعش ،تروریستها و تکفیری ها باشند.
در حالی  ۲۵فیلم بلند سینمایی ،انیمیشن و مستند در بخش مسابقه
سینمای ایران سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر با یکدیگر رقابت می
کنند که از این میان  ۸اثر با موضوع دفاع مقدس ،داعش و تکفیری ها
ساخته شده است.
فیلم هایی با موضوع جنگ تحمیلی
«سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر درباره شهدای
گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهدا و نورد لوله اهواز افتاده است.
در این فیلم بازیگرانی چون رضا بهبودی ،بابک حمیدیان ،حسین باشه
آهنگر ،مسعود رایگان ،هومن برق نورد ،همایون ارشادی ،مهتاب نصیرپور،
فرخ نعمتی ،مینا ساداتی ،هادی قمیشی ،شهرام حقیقت دوست ،دنیا
مدنی ،مالک سراج ،مجتبی پیرزاده ،حسین فالح ،غالمحسین لطفی ،حسن
نجاریان ،نادیا پروانی ،الناز شاهوردی به ایفای نقش می پردازند.
«بمب» به کارگردانی پیمان معادی است و شنیده شده قصه این
فیلم با حال و هوای موشک باران تهران در سال  ۱۳۶۶ارتباط دارد .پیمان
معادی ،لیال حاتمی ،حبیب رضایی ،سیامک انصاری ،سیامک صفری و باران
معادی بازیگران این پروژه هستند.
«تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی نیز درباره تنگه ابوقریب و
مقاومت گردان عمار برای حفظ این منطقه در جنگ تحمیلی است.
در خالصه داستان این پروژه سینمایی آمده است :در  ٢١تیرماه
 ،١٣۶٧حمله وسیعی سراسر جبهه جنوب را درگیر می کند ،یکی از نقاط
حساسی که دشمن قصد عبور از آن و رسیدن به شهرها و جاده های کلیدی
ایران را دارد تنگه ابوقریب است؛ تنگه ای که نام و خاطره اش در میانه
تاریخ رسمی روزهای پایانی جنگ گم شده  ...تنگه ای که محل مقاومت
افراد گردان عمار بود.
در این اثر سینمایی بازیگرانی چون جواد عزتی ،امیر جدیدی،
حمیدرضا آذرنگ ،علی سلیمانی ،قربان نجفی و مهدی قربانی حضور دارند.
«ماهورا» به کارگردانی حمیدزرگرنژاد هرچند خالصه داستان متفاوتی
را ارایه کرده است ،اما آنچه که از تیزرها و عکس های این فیلم به نظر می
آید این است که یک اثر با موضوع دفاع مقدس است.
در خالصه داستان «ماهورا» آمده است :در روستایی مرزی زیباترین
دختر به عنوان عروس هور انتخاب می شود تا یک روز در هفته خود را به
آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگیرد ،امین معروف به سمور قاچاقچی
ایرانی ،عروس هور به نام ماهور را می دزدد.
فیلم هایی با موضوع تروریست های تکفیری و داعش
«به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا با موضوع داعش و
نیروهای تکفیری جلوی دوربین رفته است.
بازیگرانی چون بابک حمیدیان و هادی حجازی فر در این اثر حضور
دارند .از جمله بازیگران لبنانی ،سوری و عراقی این فیلم می توان به پیر
داغر ،خالد السید ،جوزیف سالمه ،رامی عطااهلل ،لیث المفتی ،علی سکر،
سامر خلیلی ،محمد شعبان اشاره کرد« .کامیون» به کارگردانی کامبوزیا
پرتوی هرچند تا امروز هیچ خالصه داستانی از آن منتشر نشده است،
اما شنیده می شود این اثر سینمایی با موضوع تروریست ها و داعش
ساخته شده است .در این فیلم بازیگرانی چون سعید آقاخانی ،نیکی
کریمی ،تروسکا جوال ،رامین راستاد ،یعقوب پرسا ،نسرین مرادی حضور
دارند« .امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی نیز داستانی درباره
تروریست ها را به تصویر کشیده است .علی نصیریان ،فرخ نعمتی ،علیرام
نورایی ،صبا کمالی ،سعید راد و کوروش زارعی بازیگران این فیلم هستند.
در پایان تاکید می شود خط داستانی برخی از فیلم ها هنوز مشخص نشده
است و با دیدن این آثار مشخص می شود که موضوع آنها نیز ارتباطی با
دفاع مقدس و جنگ های منطقه ای دارد یا خیر.

