سینما و تلویزیون
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چهار شنبه  5اردیبهشت 8. 1397شعبان .1439شماره 1980۴

بهرام توکلی «زندگی جهان پهلوان تختی» را
میسازد

...

تلویزیون

۱

تلویزیون امتیاز «جناب خان» را خرید
سرانجاممذاکراتمیانصاحبامتیازعروسک«جنابخان»
و تلویزیون پایان یافت و این عروســک محبوب به صداوسیما
رســید .بــه گــزارش فارس،کشوقوسهــای میان ســعید
ساالرزهیصاحبامتیازعروسک«جنابخان»وسازندگان
برنامه «خندوانه» باعث شد در فصل چهارم این برنامه جای
خالی این عروسک بیشتر به چشــم آید و این عروسک سر از
تبلیغات اتوبوسهای شــهری درآورد .در نهایــت و درحالی
که حدود 20روز به آغاز پخش ســری پنجم «خندوانه» باقی
مانده ،سرانجام مذاکرات قانونی میان ســعید ساالرزهی و
نمایندگان سازمان صداوسیما به پایان رســید و از این پس،
صاحب امتیاز این عروسک سازمان صداوسیما خواهد بود.
پیش از این نیز ســازندگان مجموعه «کاله قرمزی» به دلیل
اختالفباتلویزیونبرسربودجهساختایناثر،قصدداشتند
آن را در شبکه نمایش خانگی توزیع کنند که به دلیل این که
حقامتیازعروسکهامتعلقبهسازمانصدواسیمابود،این
امرمیسرنشد.براساساطالعرسانیقبلی،اولینقسمتاز
فصلپنجمبرنامه«خندوانه» 26اردیبهشتماهباطراحیو
اجرایرامبدجوانازشبکهنسیمپخشخواهدشد.هماکنون
روزهایپنجشنبه،جمعهوشنبهبرایپخشاینبرنامهدرنظر
گرفتهشدهاست.

...

سینمای جهان

یک «داستان عامه پسند» دیگر در راه است
کوئنتین تارانتینو قول داد که فیلــم بعدیاش میتواند یک
«داستان عامه پسند» دیگر باشــد .به گزارش مهر ،کوئنتین
تارانتینو و لئوناردو دی کاپریو با حضور در الس وگاس ،روی
صحنهحاضرشدندودربارهفیلمجدیدمشترکشانکهدردهه
 1969میگذرد،صحبتکردند.تارانتینوباارجاعیبهفیلم
به یادماندنیاش «داستان عامهپســند» که در سال 1994
ساخت،قولدادفیلمبعدیاواحتماالنزدیکترینفیلمشبه
آنفیلمباشد.ویبااشارهبهدیکاپریووبردپیتکهبازیگران
این فیلم هستند ،گفت« :ســونی و من ،با هیجانانگیزترین
جفت ستارگان هالیوود ،پساز پل نیومن و رابرت ردفورد به
سینماها بازمیگردیم ».تارانتینو افزود« :این یک راز بزرگ
اســت اما میتوانم بگویــم «روزی روزگاری در هالیــوود» در
سال 1969میگذردوفرهنگمردم،انقالبهپییگریو
اوجهالیوودجدیدراروایتمیکند.خیابانبهخیابان،بلوک
بهبلوک،ماازلسآنجلسوهالیوود 1969عبورمیکنیم».
دیکاپریوهمگفت«:دربارهفیلمیکههنوزنساختهایمحرف
زدنسختاستامامنواقعاهیجانزدهام...چونقراراست
با برد پیت همکاری کنم و فکر میکنم او مارا به جلو میبرد.
من یکی از طرفــداران جــدی «آواز زیــر بــاران» و فیلمهایی
هســتم که درباره هالیوود هســتند و به عنوان یک شــهروند
لسآنجلســی ،با خواندن فیلمنامه ،میتوانم بگویم یکی از
جالبترین فیلمنامههاســت .همه تالشمان را میکنیم تا
آن را عالی دربیاوریم ».رئیس ســونی نیز که در این نشســت
حضورداشت،تاییدکردفیلمنامهفیلمجدیدتارانتینوبهترین
فیلمنامهایاستکهتابهحالخواندهاست.تارانتینودرعین
حال یادآور شد که عاشق سینما و عاشق فیلمهایی است که
دربارهسینماهستند.

...

اشکان خطیبی در اجرای مسابقه تلویزیونی «پنج ستاره» چه عملکردی داشته است؟

اجرایبیستاره اشکان

ابراهیم داروغــه زاده معاون نظارت و ارزش یابی ســازمان
سینمایی ،در توئیتی به ماجرای جعفر پناهی اشاره کرد و
با خطاب قرار دادن رئیس قوه قضاییه نوشت« :گره کوری
که با اشتباهات پیدرپی ما مدیران فرهنگی به پرونده آقای
جعفر پناهی زده شده است ،فقط با دستان باکفایت شما و
رأفت اسالمی بازشدنی است».

شیک

خطیبی از قد و قامت مناســبی
بــرای ظاهــر شــدن در قالــب
مجری برخوردار است و پوشش
رسمی و آراسته وی هم از اولین
روز اجرا به چشم آمده است؛ البته با شناختی که
از شــخصیت وی داریم ،اتفاقــی دور از انتظار هم
به نظر نمی رسید .حضور خطیبی در برنامه های
مختلف تلویزیون ،با ادبیات و پوشــش مناســب،
نشــان داده شــئون این رســانه را می شناسد و از
این منظر به نــگاه و حضــور مخاطبانــش احترام
میگذارد.
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بدون غافلگیری

می دانیــد اجــرای تلویزیونی از
آن دســته کارهایــی نیســت که
تنها با دارا بــودن برخی عناصر
رایــج و شناخته شــده جــواب

«آن»
بدهد ،استعداد و توان ذاتی و به قول معروف ِ
اجرا هم از نــگاه عموم مــردم ،نکتــه ای غیرقابل
پیش بینی است که تا جلوی دوربین نروند ،باقی
ماندن یــا نمانــدن در صحنــه برای آن ها روشــن
نمی شــود .نکته ظریفی کــه خطیبی نتوانســته
اســت تاکنــون بــا غافلگیری های مخصــوص به
خــود ،اجرایــش را از دیگر رقبای َقــدرش متمایز
کند و با خالقیتهایی از نوع سالم و احوالپرسی
خاص ،یک شــعار ،تکیه کالم ،خواندن شعر یا...
جایی برای خود دســت وپا کند .اشکان خطیبی
به جز برخــی تکیه کالم های رایج در این ســبک
برنامه هــای شــاد و مفــرح ،بــا عباراتــی از جمله
«شــما هم با این ســوال چالشــی به وجــد آمدید»
یا «همان شــرکت کننده ای که می خواســتم» به
تهییج و ترغیب بیشتر مخاطبان و نیز تماشاچیان
می پردازد کــه خب البته ،کافی نیســت و آن طور
که از اشــکان خطیبی توقع می رود ،موفق نبوده
است.

۴

متبسم وکمتحرک

از آن جــا کــه ناگزیــر در ایــن
مسابقه ،مجری و شرکت کننده
بــه صــورت ایســتاده برنامــه را
دنبــال می کنند ،قــدرت مانور
بیشتری دارند اما اشــکان خطیبی معمو ًال صاف
و اتوکشیده اجرا می کند و اگر تعویض دوربین ها
به کمک برنامه نیاید ،حال وهوای «پنج ســتاره»
بسیار خســته کننده و تکراری می شود .از طرفی
در طول برنامه ،لبخند گــرم و صمیمانه ای بر لب
خطیبی اســت که ارتباط بــا وی را برای مخاطب
چــه از نزدیــک و چــه دور خوشــایندتر می کنــد.
توجــه به زبــان بدن شــاید کمتــر از دیگــر عناصر
اجرا ،مهــم و ضروری به نظر بیایــد ولی به صورت
ناخودآگاه بر ســلیقه و انتخاب مخاطــب اثرگذار
اســت .نمونه جذاب و متفاوت از این نوع ،اجرای
احمد نجفی در «صندلــی داغ» بود که بیشــتر از
ســؤال و جواب هــای داغ ،بــا حرف هــا و حرکات
خاص بدنی خود از دیگران متفاوت میشد.

الیور استون :مامور امنیتی آمریکا نیستم

مامور  CIAهستم! در حالی که من تا به حال حتی یک
مامور CIAرا از نزدیک ندیدهام .البته این سازمان سعی
می کند روی پروژه هــای من اثرگذار باشــد چون نفوذ
زیادی در هالیوود دارد .حتما به خاطر دارید برای جایزه
فیلم «آرگو» از کاخ سفید با مراسم اسکار تماس گرفته
شد .این نشان می دهد هالیوود و واشنگتن چه ارتباط
عمیقی با هم دارند».

الیور استون کارگردان سرشناس سینمای هالیوود در
آخرین کارگاه بخش «دارالفنون» که بیشتر رنگ وبوی
یک نشســت خبری البته بــدون حضور خبرنــگاران را
داشــت ،به پرســش های دانشــجویان پاســخ داد .این
کارگردان ،نویسنده و تهیهکننده هالیوودی در کارگاه
آموزشی خود در کاخ جشــنواره صحبت هایی جالب و
شنیدنی بیان کرد .مهمترین قسمتهای صحبتهای
او را به نقل از ایسنا میخوانید:

▪نمیفهمم چرا فیلمهای ایرانی جایزه میبرند

▪پوتین نخواست مصاحبهاش ویرایش شود

برای بار دوم شــهرم را ترک کردم و به عنوان ســرباز به
ویتنام رفتم .بــاور من این بــود که با کمونیســم مبارزه
می کنم و پروپاگانــدای حکومت را باور کــرده بودم اما
پــس از بازگشــت از جنگ به شــدت احســاس کرختی
می کردم ،بــرای همیــن دوباره رو بــه نوشــتن آوردم و
تصمیم گرفتم صلح طلب باشــم .من در دوران جوانی
خشم عمیقی داشتم ،چیزی که هنوز هم آن را احساس
می کنم .در حقیقت ساخت فیلم به من کمک می کند
بتوانم با این موضوع کنار بیایم.
کارگردان فیلم ســینمایی «متولد چهــارم جوالی» ،با
تاکیدبراینکهدرهمهقسمتهایدنیاروندساختآثار
انتقادی چه از حیث گرفتــن مجوزها و چه از حیث پیدا
کردن سرمایهگذار ،کار بسیار سختی است ،گفت« :من
برای شروع فیلمسازیام مشکالت زیادی داشتم .قبل
از این که وارد هالیوود شوم ،سه فیلم کوتاه ساخته بودم
که یکی از آن ها چندان بد نبود امــا وقتی وارد هالیوود
شدم خیلی سخت توانستم اولین اثرم را بسازم که اص ً
ال
چیز خوبی از آب درنیامد و شکست تجاری خورد».
اســتون در پاســخ به دانشــجویی که نظــر وی را درباره
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه پرســیده بود،

تصریح کرد« :پوتین سیاســتمدار بســیار بزرگی است
و  18سال اســت که در باالترین ســطوح قدرت حضور
دارد .من برای ساخت مستند «گفتوگو با آقای پوتین»
بیش از  30ســاعت بــا او مصاحبه کــردم .پوتین هرگز
پیش از مصاحبه از من ،محور ســؤاالتم را نمی پرسید و
پس از مصاحبه هم درخواســت هیچ ویرایش و تغییری
نکرد».
▪اسنودن برای آمریکاییها قهرمان جذابی نیست

این کارگــردان برنده اســکار ،دربــاره فیلم ســینمایی
«اســنودن» گفت« :من دوســت دارم فیلمی بسازم که
کسی دوســت نداشته باشــد آن را بســازد و «اسنودن»

چنین فیلمی بــود .ما در آمریــکا و در همه کشــورهای
دیگر دنیا به فاش کننده ها احتیاج داریم .البته با توجه
به مضمون فیلم ،به ســختی برای «اسنودن» توانستیم
پخشکننده پیدا کنیم و در آمریکا هم به فروش مناسبی
نرســیدیم چــون این شــخص ،قهرمــان جذابــی برای
آمریکاییها نیست و در فیلم با مشت توی صورت کسی
نمیزند!»
کارگــردان فیلم ســینمایی «جوخــه» در پاســخ یکی از
دانشــجویان که از وی خواســته بــود دربــاره چگونگی
ساخت فیلمهایی با محتوای ضد سیاستهای آمریکا،
توضیح دهد ،اظهار کرد« :بعضی در آمریکا و حتی ایران
فکر می کنند چون تا حاال کشته نشده ام پس حتم ًا من

...

اســتون درباره چگونگی انتخاب بازیگــر در فیلمهایش
تصریح کرد« :باید کســانی را انتخاب کنید که بیننده از
دیدن آنها لذت ببرد نه این که یک مرد و زن بهدردنخور
و کســلکننده بگذارید چــون در زندگی روزمــره داریم
این گونه افــراد را میبینیم .مــن درک نمیکنم چگونه
فیلمهایایرانیوهندیتااینحدخستهکنندهمیشوند
ودرآخرهمدربعضیجشنوارههاجایزهمیبرند!»
وی در جــواب دانشــجوی ایرانی دربــاره تحریف تاریخ
در فیلم «اسکندر» گفت« :من از نگاه خودم این فیلم را
ساختم که با نگاه شما متفاوت است .امروز کسی وجود
ندارد که در زمان تاریخی این فیلم زندگی کرده باشــد
تا به ما بگوید دقیق ًا چه اتفاقاتی افتاده یا ملکه ایران در
زمان هخامنشی چه شــکلی بوده اســت .البته موافقم
که زمان خیلــی بدی را برای ســاخت فیلم «اســکندر»
انتخاب کردم چون «بــوش» جنگ علیه عراق را چندی
بعد از اکران فیلم آغاز کرد و من خبر نداشتم قرار است
چه اتفاقــی بیفتد .از طــرف دیگــر متاســفانه کمپانی
برادران وارنر فیلم را آن گونه که می خواستند ویرایش
و  26دقیقه از فیلم را حذف کردند .پیشــنهاد می کنم
همه نسخه دیویدی  2014این فیلم را که به صورت
دلخواه من ساخته شده است ،تماشا کنند».

سینمای ایران

خبر

درخواست داروغه زاده از آملی الریجانی

رسمی وکمهیجان

با این که خطیبی سابقه اجرای
«خانهای با طرح نو» و ویژهبرنامه
نوروزی «بهارســتان» را داشت
و شــاید نامش به واسطه همین
روحیه شــاد و پرهیجان ،برای اجرای این رقابت
مناسب به نظر می رســید ،اما قسمت هایی که از
«پنج ستاره» روی آنتن رفته ،این ایده را ناموفق و
اشتباه نشان داده است .انگار خطیبی تنها روی
ظاهــر و حاضرجوابی خود حســاب کرده اســت.
با این کــه وی در این مســابقه با لحنی رســمی تر
اما همراه با شــوخ طبعی بیشــتر ظاهر شده ولی
نتوانســته اســت احســاس هیجــان و جاذبه یک
رقابت چالشــی چند میلیونــی را در مخاطبانش
برانگیزد .شــاید یک دلیــل آن همراهی خطیبی
با شــرکت کنندگانش برای برنده شــدن باشــد.
حرفی که بارها در طول برنامه میگوید که «شاید
شــما همان شــرکت کننده ای باشــی که منتظر
رسیدنش بودم»!

۲

ســارا صالحی  -ذات رقابت و مســابقه آن هم از نوع تلویزیونی جذاب و پرکشــش اســت؛ به ویژه وقتی پــای جوایز چند
ده میلیونی هم در میان باشــد ،گرم تر و پرمخاطب تر دنبال خواهد شــد .با ایــن حال رقابتی که با لقب پرســروصدای
«بزرگ ترین مسابقه تلویزیونی» و یدک کشــیدن نام اشکان خطیبی از اواخر سال گذشــته روی آنتن شبکه پنج رفته،
برخالف شــعار تبلیغاتی «اتفاق جذابی قراره بیفته» ،نتوانسته اســت متفاوت و جالب توجه از آب دربیاید؛ نکته ای که
میتوان با جستوجویی ساده در میان انعکاس نظرات مخاطبان این برنامه در فضای مجازی دریافت .تجربه نهچندان
موفق«پنجستاره»بیانگراینواقعیتاستکههمیشهفرمول«سلبریتی+جایزه»نمیتواندموفقیتیکبرنامهراتضمین
کند .خصوص ًا آن که در گونه مسابقه ،با نمونه های موفق و پربیننده ای چون «مسابقه هفته» مقایسه شود .صرف نظر از
نکات قوت و ضعف «پنج ستاره» از منظر برنامهسازی ،مطلب حاضر تنها به بررسی اجرای اشکان خطیبی اختصاص دارد.
او که تاکنون بیشتر به عنوان بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون شناخته میشد ،چند وقتی است چالش دیگری را در قالب
تصویر تجربه می کند .چهرهای پرهیجان و خوش انرژی که تجربیات مختلفی مانند کارگردانی ،خوانندگی ،مترجمی
و حتی مدیریت پردیس سینمایی را از سر گذرانده است و حاال هم یک مســابقه تلویزیونی را اجرا می کند .در ادامه به
بررسی اجرای اشکان خطیبی میپردازیم؛ همراه ما باشید.

ایلنا-سعیدملکانو بهرام توکلیتهیهکننده وکارگردانفیلمتحسینشده «تنگه ابوقریب» ،درتازهترینتجربههمکاریخود ،فیلم سینمایی
«زندگی جهان پهلوان تختی» را می سازند .نگارش فیلم نامه این اثر به تازگی به اتمام رســیده و برای دریافت پروانه ساخت به وزارت ارشاد
ارائه شده است.

معرفی اعضای جدید شورای صنفی نمایش
ایرنــا  -غالمرضا فرجی دربــاره آخرین
جلســات شــورای صنفی نمایش اظهار
کرد« :در جلســه ســوم اردیبهشت که با
حضور منوچهر شاهسواری مدیرعامل
خانه سینما و محمدرضا فرجی مدیرکل
سینمای حرفه ای تشکیل شد ،اعضای
جدید معرفی شدند ».وی با اشاره به این
که تمامی اعضا به جز نماینده کانون کارگردانان معرفی
شــدند ،افزود« :کانون کارگردانان نیز قرار شد تا هفته
آینده نماینده خود را معرفی کنــد ،به همین دلیل برای
تعیین رئیس شورا هم رأیگیری انجام نشد».
فرجی در معرفی اعضای جدید گفت« :محمد احمدی و
محمودرضوی(تهیهکنندگان)،بیژنامکانیان(نماینده
کانون پخش کنندگان) ،محمد قاصد اشرفی ،غالمرضا
فرجــی و محمدرضــا صابــری از صنــف ســینماداران
اعضای جدید شــورای صنفی نمایش هســتند ».وی با
اشــاره به این که همایون اســعدیان هم به نمایندگی از
کانون کارگردانان در این جلسه حضور نداشت ،گفت:

زمان برگزاری آکادمی
اسکار  2019مشخص شد

«مدیرعامل خانه ســینما در این جلســه
برانضباط ،رونق و وضعیت عادالنه برای
اکــران همــه فیلم هــا تأکید داشــت و با
اشاره به فعال کردن شورای عالی اکران
گفت :بــه هیــچ وجه نبایــد ایــن جریان
قطع شود.
فرجــی بــا بیــان ایــن کــه در این جلســه
همچنیندربارهنظامنامهاکرانصحبتشد،تأکیدکرد:
«قرارشدهربندیازآییننامهکهنیازبهتغییرداشتهباشد،
بررسی شود ».سخنگوی شــورای صنفی نمایش درباره
تغییر فیلمهای روی پرده نیز توضیــح داد« :با توجه به باال
بودن کف فروش فیلمها ،اکران آثــار روی پرده همچنان
ادامــه خواهــد داشــت ».فرجی آمار فــروش ســال 97را
 45میلیــارد و 584میلیون تومان اعالم کرد که نســبت
به ســال گذشــته بیش از 51درصد رشــد داشــته است.
وی همچنین تعداد مخاطبان امســال را چهــار میلیون و
 689هزار نفر دانســت که نســبت به مدت مشــابه سال
گذشته با سه میلیون و 307هزار نفر ،رشد داشته است.
آکادمــی اســکار تاریخ هــای اصلــی نود و
یکمین دوره خود را مشخص کرد.
به گزارش مهر ،آکادمی اســکار اعالم کرد
نــود و یکمیــن دوره آن  24فوریــه 2019
برگزار میشود .به این ترتیب روز برگزاری
مراســم اســکار بــه زمــان ســنتی خودش
بازگشــت .مراســم اهــدای جوایز اســکار

تمام فیلم های ایرانی درجه بندی سنی می شوند

رئیس جامعه صنفــی تهیه کنندگان ،از
درجه بندی ســنی فیلم های ســینمای
ایران تا چند ماه آینده خبر داد.
به گزارش فارس ،ســیدضیاء هاشــمی
رئیــس جامعــه صنفــی تهیه کننــدگان
در تحلیــل اســتقبال از ســینما در
فروردین مــاه اظهار کــرد« :ما در ســال
 96یک افزایش رقم بلیت برای کلیه ســینماها داشتیم
و در سال  96نسبت به سال  ،95شاهد یک افت شدید
مخاطب بودیــم ،ولی فــروش تقریبــا برابری داشــتیم.
بنابرایــن تنها افزایــش رقم بلیــت نمی توانــد در میزان
فروش و افزایش تعداد مخاطب تاثیرگذار باشــد و حتی
می تواند مخرب هم باشــد ».وی افزود« :اما اتفاق سال
 97یک مقــدار متفاوت تر بود؛ به ایــن دلیل که ذکاوتی
به کار رفت و قیمت بلیت در همه سینماها افزایش پیدا
نکرد و تنهــا پردیس های مــدرن شــاهد افزایش قیمت
بلیــت بودند که تعداد محدودی هســتند و حتی ســطح
دسترسی جغرافیایی آنها نیز از سینماهای سطح شهر

امسال در نخستین یک شنبه مارس برگزار
شد تا با مراسم اختتامیه المپیک زمستانی
در مــاه فوریه تالقــی پیــدا نکند امــا برای
سال بعد ،تقویم اسکار به زمان همیشگی
خودش باز می گردد .اسکار همچنین روز
 18نوامبــر را برای اعالم جوایــز گاورنورز
تعیین کرد.

متفاوت است .بنابراین امسال نسبت به
سال های قبل با پدیده متفاوتی مواجه
بودیــم کــه در عیــن افزایش رقــم بلیت
در پردیس هــای مــدرن به هیــچ عنوان
شــاهد کاهــش مخاطــب هــم نبودیم و
هرکــس احســاس می کــرد ،بلیــت در
سینماییگران است ،میتوانست با رقم
8یا  10هزار تومان در یک سینمای ممتاز فیلم ببیند».
هاشمی خاطرنشــان کرد« :نکته دوم اکران نوروز ،97
چیدمان متفــاوت اکران بود که توســط خود دوســتان
ســینماگر انجام شــده بود و دولت دخالتی در چیدمان
نداشت».
رئیس جامعه صنفــی تهیه کننــدگان در خاتمه اظهار
کــرد« :بنای مــا بر این اســت که بــا همراهی ســازمان
امور ســینمایی ،موضوع درجه بندی ســنی فیلم ها را
اجرایی کنیم تا اعتماد مخاطبان تداوم یابد .به همین
منظور تا چندماه آینده تمام فیلم ها درجه بندی سنی
خواهند شد».

رایگیری برای انتخاب نامزدها از دوشنبه
7ژانویه شــروع می شــود و یــک هفته بعد
در  14ژانویــه به پایان می رســد .اســامی
نامزدها سه شنبه  22ژانویه اعالم میشود
در حالی کــه امســال  23ژانویــه نامزدها
معرفی شــده بودند .اما زمــان رای گیری
نهایــی در مقایســه بــا دوره  ،90یک هفته

...

شبکه نمایش خانگی

«شهرزاد» تا نیمه خرداد عرضه می شود
پخش و توزیع فصل سوم سریال «شهرزاد» تا نیمه خرداد در
 16قسمت به پایان میرسد و مراحل تولید و فنی سریال تا
توزیع قسمت آخر ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر ،فصل سوم سریال «شهرزاد» به کارگردانی
حســن فتحی که در  16قسمت در شــبکه نمایش خانگی
عرضه می شود همچنان در مراحل فنی و تولید قرار دارد.
پخش این ســریال تا نیمه خــرداد به پایان می رســد ،هنوز
مراحل پس از ضبط این ســریال از جمله موسیقی ،تدوین
و ...باقی مانده اســت و تا خود زمان توزیع سریال در شبکه
نمایش خانگی ادامه دارد.
توزیع فصل ســوم سریال «شــهرزاد» در ســال  96آغاز شد
و تصویربرداری آن تا اســفند  96ادامه داشــت .روز ســوم
اردیبهشت نیز قســمت دهم این ســریال در شبکه نمایش
خانگی عرضه شد.

...
تئاتر

مهرداد ابروان بازیگر «زیر گنبد کبود»
درگذشت
مهرداد ابروان مدرس ،منتقد و کارگردان تئاتر ،دیروز دار
فانی را وداع گفت.
به گزارش مهر ،مهــرداد ابــروان منتقد ،مــدرس ،بازیگر و
کارگردان تئاتر صبح روز دوم اردیبهشــت مــاه در خوابگاه
استادان دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر دچار سکته قلبی شد
و دار فانی را وداع گفت .مهــرداد ابروان عضو هیئت علمی
گروه آموزشی هنر و ادبیات نمایشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بوشهر بود.
ایــن هنرمنــد متولــد  1343شــیراز و دارای مــدرک
کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس بود و کارگردانی
آثاری چون «شتر خوش باور»« ،مرداب نشینان»« ،کبودان
و اســفندیار» و «اســب» را بر عهــده داشــت .ابــروان در
نمایش های «آن جــا ،آن ســوی کالم»« ،ســیزیف و مرگ»
و «یکی بــود ،یکی نبود» بــه کارگردانی مجید سرســنگی،
«دفینه گندم» به کارگردانی سیدرضا شانه ساز شیرازی و
مجموعههایتلویزیونی«زیرگنبدکبود»بهکارگردانیایرج
طهماسب و هرمز هدایت و «خاکســتر و باد» به کارگردانی
جهانبخش لک به عنوان بازیگر حضور داشت.

جشنواره تئاتر فجر دارای آیین نامه شد
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اعالم کرد آییننامه
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر تدوین شده است و به زودی
ابالغ میشود.
شــهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی درباره وضعیت انتخاب دبیر سیوهفتمین
جشــنواره بینالمللــی تئاتــر فجــر ،به مهــر گفــت« :یکی از
اولویتهایمنبعدازانتصابکهبرایماهمیتداشتهاست،
جشــنواره تئاتر فجر و انتخاب دبیر آن بوده است .پیش از هر
چیزیتصمیمگرفتیمآییننامهایبرایجشنوارهبینالمللی
تئاتر فجر تدوین کنیم ».وی اظهار کرد« :در برخی دورههای
گذشته جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر ،دبیران آن دورهها
اعالم میکردند که جشنواره نیاز به یک برنامهریزی مدون و
آییننامهای مشخص دارد ولی هیچگاه این آییننامه تدوین
و ابالغ نشــد .خوشــبختانه با کمک کارشناســان اداره کل
هنرهای نمایشی ،آییننامه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
را تدویــن کردیم .این آییننامــه به معاون هنری وزیر ارشــاد
ارائهشدهاستوامیدوارمبانظرمثبتایشانکهالبتهتدوین
این آییننامه خواست خودشان هم بود ،آییننامه جشنواره
بینالمللیتئاترفجرابالغشود».
کرمــی با بیان ایــن کــه در آیین نامه جشــنواره تئاتــر فجر،
تعریف و چشم انداز جشنواره مشخص شده است ،توضیح
داد« :طی این آیین نامه ،دبیر جشــنواره بیــن المللی تئاتر
فجر با نظر مستقیم شورای سیاســت گذاری جشنواره که
متشکل از چند هنرمند شناخته شــده و مدیران در جایگاه
حقوقیشان است ،انتخاب میشود».

زودتر شروع می شود .سه شنبه  12فوریه
نیــز رای گیــری نهایی شــروع می شــود و
 19فوریــه بــه پایــان می رســد .روز ناهــار
دســته جمعی نامزدهای اســکار ،2019
دوشنبه 4فوریه خواهد بود و جوایز علمی
و تکنیکــی 9فوریه ،برندگانــش را خواهد
شناخت.
CMYK

