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رویا نونهالی در «به وقت رؤیا»

بامداد بیات آهنگساز «پاسیو» شد

فیلمبرداری «به وقت رؤیا» به کارگردانی امیرحسین عنایتی در اصفهان آغاز شد .به گزارش هنرآنالین ،فیلمبرداری «به
وقت رؤیا» به کارگردانی امیرحسین عنایتی در اصفهان آغاز شد .در این فیلم بازیگرانی چون رؤیا نونهالی ،شاهرخ فروتنیان،
افسانه چهره آزاد ،ساقی محمدی ،محمد ستوده مقدم ،گوهرشاد مهابادی ،زهرا برومند ،مرتضی ریحانی ،محمد کلوشانی ،تینا
ابراهیمی ،بهرنگ محتشمیان و حمیدرضا تربتیان نقش آفرینی میکنند.
در خالصه داســتان «به وقت رؤیا» آمده اســت :خانواده رؤیا در آستانه مهاجرت به خارج از کشور هستند اما به علت رخ
دادن اتفاقی تحصیلی برای رؤیا ،مجبور به ماندن میشوند و تنها رها پسر خانواده است که میرود .در این میان حادثهای تلخ
و ناگهانی چالش بزرگی برای زیبا و همسرش امیر و تمام افراد اطرافشان بوجود میآورد که منجر به واکاوی گذشته آنها و
تالش برای حفظ ثبات شرایط نابسامان کنونی زندگیشان میشود و . ...

بامداد بیات فرزند زندهیاد بابک بیات ،موسیقی متن فیلم «پاسیو» به کارگردانی مریم بحرالعلومی را میسازد.
به گزارش ایلنا،بامداد بیات فرزند زنده یاد بابک بیات متولد  ١٣۶۴تهران است .او آهنگساز ،تنظیمکننده و مدرس موسیقى
و داراى دو مدرک کارشناسى در رشتههاى آهنگسازى فیلم و موسیقى جاز از دانشگاه هامبر کاناداست.
از کارهاى شاخصى که او در ساخت موسیقى آنها دستیار پدرش بوده میتوان به فیلمهایی همچون «دستهاى آلوده»،
«حوالى اتوبان»« ،قند
«سام و نرگس»« ،دو زن» و سریال «والیت عشق» اشاره کرد و از کارهاى خودش فیلمهای سینمایى
ِ
تلخ»« ،بن بست وثوق» و سریال «آفتاب و زمین» را نام برد .فیلمبرداری «پاسیو» چندی پیش به پایان رسیده و این روزها
مراحل پس از تولید را سپری میکند تا برای حضور در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر آماده شود« .پاسیو» قصهاى
زنانه را در بستر شهر روایت مىکند که اولین تجربه بلند مریم بحرالعلومى در مقام کارگردان است.
یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست با مدیران سیوششمین جشنواره فیلم:

جشنواره فیلم فجرباید در قالب فستیوال سینمایی فعالیت کند

عکس :مونا جواهری

سید عباس صالحی معتقد است :باید به سمتی برویم که
جشــنواره فیلم فجر در قالب یک فســتیوال سینمایی پیش
برود و در حقیقت ،شــأن جشــنواره را حفظ کنیم و از بازار
نمایش فیلم ،فاصله بگیریم.
به گزارش ایلنا ،ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در نشست با مدیران و دبیران اجرایی سیوششمین
جشنواره فیلم فجر با اظهار خرســندی از اتفاقات جدید در
جشنواره گفت :جشــنواره فیلم فجر قله جشنوارههای کشور
ما اســت واز همین رو بر اهمیــت آن به لحاظ جایگاهی که
دارد ،افزوده میشود.
او در ادامه افزود :در کشــور ما جشــنوارههای مختلفی
برگزار میشــود اما وقتی به جشنوارههای فجر میرسیم ،به
ترکیبی از جشــنوارههایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگــزار میکند ،میرســیم و این به یــک نقطه خاص بدل
میشــود .از سویی ســینما به علت ویژگیهای که داشته و
دارد ،بیش از هر هنر دیگری در کشور دیده میشود و محل
توجه و قضاوت قرار میگیرد و همین امر باعث سخت شدن
کار مدیران جشنواره فیلم فجر میشود چرا که فعالیت آنها،
بیش از هر اتفاق فرهنگی دیگری در معرض قضاوت ،داوری
و دیده شدن قرار میگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به در معرض دید
قرار گرفتن جشــنواره توســط مخاطبان و سینماگران ،بیان
کرد :در بهمنماه ،چه کســانی که ســینمایی هستند و چه

کســانی که ســینمایی نیســتند ،به نوعی در فضای سینما
و جشــنواره فیلم فجر قرار میگیرند و به نوعی کل کشــور
درگیر این جشنواره میشود که این ،کار مدیران جشنواره را
دشوارتر میسازد ،حساسیت را افزایش میدهد و به دلیل در
معرض دیده شــدن قرار گرفتن ،فشار روحی و روانی و کاری
ایجاد میکند.
صالحی به حرفهای برگزار شــدن جشــنواره تاکید کرد و

گفت :باید به سمتی برویم که جشنواره را از حالت «نمایشگاه
فیلم» خارج کنیم .باید به ســمتی برویم که جشــنواره فیلم
فجر در قالب یک فستیوال سینمایی پیش برود و در حقیقت،
شــأن جشــنواره را حفظ کنیم و از بازار نمایش فیلم ،فاصله
بگیریم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد به برگزاری جشــنواره در استانها
اشــاره کرد و گفت :اتفاق بسیارخوب ،همراه شدن جشنواره

فیلم فجر با اســتانها است .انشاءاهلل سیوششمین جشنواره
فیلم فجر در استانها با شکوهتر از همیشه برگزار شود.
صالحی با اشاره به لزوم تعامل با صنوف سینما گفت :آقای
حیدریا ن و ترکیب همکارانشان که از دیرباز با صنوف سینما
ارتباط داشــتندو تعامل خوبی دارند .این رویدادها حق اهالی
ســینما است زیرا آنها صاحبخانه هســتند .تعامل فعال با
صنوف ســینما و موثران آنان در کل سال به خصوص این دو
ماه جشنواره بســیار مهم است .اهالی سینما با تمام سالیق،
باید احســاس کنند که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
سازمان سینمایی و جشــنواره با نگاه همدالنه با آنان تعامل
دارد و ارتباط برقرار میکند.
صالحــی گفت :با توجه به اینکه جشــنواره ،کلمه فجر و
انقالب را دارد و امســال هم چهلمین ســالگرد انقالب است
باید این حس منتقل شود که نسبت جشنواره فجر با انقالب،
نســبت روشنی اســت .زمانی که ما از نسبت روشن صحبت
میکنیم نه اینکه به عنوان کاری پروپاگاندا انجام شود ،خیر!
به گونهای که در روح ظهور و بروز داشــته باشــد و احساس
شــود که این جشنواره انقالب است .وقتی ما از انقالب حرف
میزنیم با همه اجزاء آن نظیر انســانی بودن ،دینی بودن و...
که دارد ،باید همراه باشــد .طبعا امسال جشنواره فیلم فجر،
هم در حوزه تبلیغات و هم حوزه شــعائری که دارد میتواند
در حوزه باطنی هم حرکت کرد .راهاندازی دوباره بخش تجلی
اراده ملی اتفاق بسیار خوبی است.

شبی متفاوت برای ارکستر ملی و ساالر عقیلی

رهبری ارکستر با دستمال کاغذی و حرکات عجیب

دومین شــب ســی و ســومین جشنواره
موسیقی فجر شب پنجشــنبه  ٢١دی ماه با
اجرای ارکستر ملی روی صحنه رفت.
به گــزارش ایلنا ،اجرای ارکســتر ملی با
خوانندگی ســاالر عقیلی در ســی و سومین

جشــنواره موســیقی فجر برگزار شد .ساالر
عقیلی در این اجرا گفت :قطعه جام مدهوشی
را برای نخســتین بار با ارکستر اجرا میکنم.
احترام به اساتید قدیمی موسیقی جز وظایف
ما است.

وی افــزود :قطعــه جــام مدهوشــی با
آهنگســازی زندهیاد اســتاد علی تجویدی و
شعر زیبای آن نیز از استاد زندهیاد بیژن ترقی
اســت که تنظیم بسیار زیبای آن را نیز استاد
فریدون شهبازیان انجام داده است.
او ادامــه داد :برخــی از این اســاتید در
قید حیات نیســتند ،انشــاءاهلل خداوند استاد
شــهبازیان را حفظ کند و ســایه او بر ســر
موسیقی کشور باشد .از آقای شاه زیدی اجازه
گرفتیم که این قطعه را امشب برای شما اجرا
کنیم .قطعات ایران ،تبریز در مه (بابک زرین)،
خوشهچین ،افسون ســخت ،ساغر ،از تنهایی
گریه مکن  ،شــکوه گل ،از خون جوانان الله
دمیده ،جام مدهوشــی ،مرا رها مکن ،سپید و

سیاه ،دو نغمه بختیاری ،سرود گل و ...در این
کنسرت اجرا شدند.
این اجرا در حالی برگزار شــد که فریدون
شهبازیان که سالها سابقه رهبری و آهنگسازی
دارد و همچنین مدتی است که به عنوان رهبر
ارکستر ملی مشــغول فعالیت است ،برخالف
قوانین رهبری با دســتمال کاغذی روی سن
قطعاتی را اجرا کرد و برخالف قوانین رهبری
گاها چوب را در دست دیگرش میگرفت.
ناگفتــه نماند که از بخشهای تکنیکی که
در اجرای پنجشنبه شب رعایت نشد میتوان
بــه رعایت نکــردن دینامیک صــدا در اکثر
قطعات ،بیاحترامی به ارکســتر با زدن چوب
روی پوپیتر ،از ریتم افتادن خیلی از قطعات،

کوک نبودن ارکســتر ،دیاگرامهای اشــتباه
فریدون شهبازیان و ...اشاره کرد.
همچنین با نگاه اجمالی به ارکســتر کامال
مشــخص بود که اعضای ارکســتر بیشــتر با
کنسرت مایستر همراه هستند تا رهبر.
این اشتباهات برای اولین بار نبوده و پیش
از این بارها رخ داده است و رهبر ثابت ارکستر
ملــی با حرکاتی عجیب حیــن اجرا موجبات
تعجب تماشاگران شده است.
یکــی دیگر از اشــتباهات گرفتن دســت
خواننده در طول اجراست که بارها توسط این
رهبر انجام گرفته اســت ،پیش از این علیرضا
افتخاری و این بار ســاالر عقیلی توسط رهبر
ارکستر دستگیر شده است!

با حضور هنرمندان تئاتری برگزار شد

شب علی رفیعی

گروه فرهنگی :ســالروز تولد  79سالگی
علی رفیعی ،کارگردان ،بازیگر سینما ،تلویزیون
و تئاتر پنج شــنبه  21دی ماه ســالجاری در
مجموعــه خانه هنر دهه  60و با حضور مهدی
سلطانی ،مریم سعادت ،سهیال رضوی ،مهرداد
ضیایی ،ستاره اسکندری ،افسانه ماهیان ،فروغ
قجابگلــو ،هوشــنگ قوانلو و بازیگــران جوان
نمایشهای «یرما» و «خاطرات و کابوسهای
یک جامه دار» ،جواد طوســی ،پیمان شریعتی
معــاون اداره کل هنرهای نمایشــی و رییس
مجموعه تئاتر شــهر ،حمید پــورآذری ،اصغر
دشــتی ،منوچهر شــجاع ،امیر اسمی ،مجید
توکلــی و محمدرســول صادقــی و دیگــر
دوستداران علی رفیعی برگزار شد.
در ابتدای شــروع مراســم که با غافلگیری
علی رفیعی در سالن توسط حضور هنرمندان و
دوستداران او آغاز شده بود ،ستاره اسکندری،
به نمایندگی از تمام نسلهایی که شاگرد این
مرد بیهمتای تئاتر بودند ،متنی به شــرح زیر
را خواند؛
«دى مــاه ...بيســت و دوم دى ماه ســال
...١٣١٧شــما به دنيا آمديد تا همين دنيا براى
ما شكل ديگرى بر خود بگيرد قبل از آنكه هيچ
يك از ما پا بر آن گذاشــته باشيم ،در اصفهان
بزرگ شــديد و رفتيد به سفر براى آموختن...
بــراى ديــدن ...براى شــنيدن ،شــناختن...
بازگشتيد با كوله بار ِ سنگين ِ تجربه ،بازگشتيد
هيجان تقســيم ِ آموختههايتان ،ساختيد...
با
ِ
زمين نيمه سا ِز تئاتر ِ اين مرز
معمار شــديد بر
ِ
و بوم ...ساختيد ...ســتون از پى ستون...سقف
از پى سقف...شــما ساختيد...خســته نشديد...
مراســم اهدای دومین «جایزه ویســتا» با
حضور هنرمندان و چهرههایی همچون کامبیز
درمبخش ،مهدی حسینی ،بهزاد شیشهگران،
یعقوب عمامهپیچ و ...در موزه هنرهای معاصر
تهران برگزار شــد .به گزارش ایســنا ،در این
مراســم پیام مفیدی به جهت ارائه ایده «بدن،
جزیرههای مســتعمراتی و عمق استراتژیک»
برنده دومین جایزه هنر معاصر ویستا و نشریه
تخصصی تجســمی هنرآگه تقدیر شد .بهنام
کامرانی ،استاد دانشگاه و از داوران هر دو دوره
این جایزه به صحنه آمد و گفت :جامعهای که
از نظر فکری ســترون است و از نظر تصویری

زيبايى را فريــاد زديد...صحنه را فرياد زديد...
تئاتر را فرياد زديد...اين ســالها و سالنها گوا ِه
آنند كه شــما چگونه ساختيد آنچه را كه بايد،
گواه ِ بودن شما هستند و رنجها و غصههايتان...
لبخنــد و خندههايتان ...درياى آرامشــتان...
طوفان خشمتان...
اين سالها و سالنها گوا ِهآنند كه چه كسانى
زير نگاه ِ دقيق شــما پيوستند به عرصه تئاتر،
موج شــديد از پى موج تا ايــن دريا همچنان
خروشان بماند كه شما بيزاريد از بىحركتى...
كه دستان شما در هوا مى رقصند تا ياس را كنار
بزنند...كه چشــمانتان غرق شادى مى شوند تا
زيبايى خودش را در آيينه ببيند ...چه مباركيد
بر ما و اين سرزمين...چه شاعريد كه زندگى با
تصاويرتان بر صحنه ِ
رنگ ديگر مىگيرد ...شما
به دنيا آمديد تا ما منظرى ديگر را تجربه كنيم
و به جادويى ِ ديگرگونه مبتال گرديم ...جادويى
روزمرگى زندگى ...مبتاليمان كرديد
بزرگتر از
ِ
آقاااا...تولدتان مبارك آقاى دكتر على رفيعى».
سپس علی رفیعی ،پس از سپاسگزاریهایش
از تمامیحاضــران در این مراســم گفت :من
خیلی بابت مشــکل بازیگر در کشــورمان رنج
بردم،بخصوص در کشــوری که  10-15سال
برای بازیگر شــدن زمان نیاز است ولی امروزه
کسانی هســتند که دوروزه کارگردان و بازیگر
میشوند.
در طول این یک سالی که گذشت کارهایی
فقط به دلیل بازیگــر و زندگی پراکنده اش و
نابســامانیهایی که نسل جوان ما با آن درگیر
است و نتوانسته تکلیف خودش را روشن کند،
متوقف شــد .ایــن هنرمند خاطرنشــان کرد:

من در آستانه ۸۰ســالگی میخواهم کارهای
بســیاری انجام بدهم ولی نــه اینکه در حین
کارم متوجه بشوم که تعدادی بازیگر ،اشتباهی
انتخاب شدند و بازیگری که با من قرار کار دارد
همزمان در ســه کار دیگــر پنهانی هم حضور
دارد.
من تصمیم گرفتم که یک گروهی بین-25
 20نفر را دعوت به یک ورکشــاپ کنم با این
امیدواری که این تعداد ثابت ،پایدار و مســتعد
برای پیشرفت بیشتر باقی بمانند.نه ،نمایشنامه
از میان نویســندگانی که سراغشــان نرفتم یا
کارهایــش را اجرا کردم و یا آرزو داشــتم آن
متن را اجرا کنم ،انتخاب کردم .من سالنهای
تئاتر را به خوبی میشناسم و قرار است برنامه
نمایشها متناســب با ابعــاد و نیاز نمایش در
برخی ســالنها تقســیم شــود البته امیدوارم
ســالنهای شــهرزاد ،تئاترشــهر و ایرانشهر
بــه ســوپرمارکت تبدیل نشــود همانطور که
بزرگترین سال تئاتری ما اینگونه شده است.
وی ادامــه داد :این کار یک رپرتوار اســت
و افراد بر اســاس نیاز تعــداد بازیگران نمایش
انتخاب میشــوند و به طور مســتمر با ما کار
میکنند.مــن از یک دوســت آلمانیام که کار
بدن را با بازیگر کار میکند دعوت کردم تا در
این ورکشاپ یک ماهه همراه ما باشد و با این
تعداد هنرمند کار کند.
من از میان کســانی که به دالیلی به آنها
مراجعه نمیکنم میخواهم خودشان پیش قدم
شده و متعهد بشوند که با ما کار کنند.
رفیعــی افــزود :این تاســف بار اســت که
تئاترهای ما مکانی برای انبار کردن ندارند ولی

چیزی بــرای نشــان دادن نــدارد ،جامعهای
میشــود که افول میکند .جامعــه ایرانی در
طول تاریخ نشــان داده است که همیشه فکر
و تصویری تولید کرده اســت .خوشــحالم که
گالری ویســتا این فرصت را فراهم کرده تا به
این فکرها و تصاویر اهمیت داده شــود .حمید
ســوری یکی دیگر از اعضــای هیئت انتخاب
آثار دومین جایزه ویســتا به قرائت بیانیه این
هیئــت پرداخت .در بخشــی از این متن آمده

به کارگردانی مسعودرایگان روی صحنه رفته است

مصیبتهای «السارو» در ایرانشهر

گروه فرهنگی ،علی ودایع :نمایش «السارو» با ترجمه ،طراحی و کارگردانی
مسعود رایگان که در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر از ابتدای دی ماه
روی صحنه رفته است کمتر از  4اجرای دیگر خواهدداشت.
این نمایش که از سوی ملچیور شدلر آلمانی نگاشته و دراماتورژی شده است
برگرفته از رمان «الزاریلویِ تُرمسی» یکی از رمانهای قرون وسطی اسپانیا است.
این کتاب اولین رمان پیکا ِرسک قرن  ۱۴اسپانیا است .نکته جالب اینجاست که
رویاتیموریان هم در قامت مشاور کارگردان ظاهر شده است .در نمایش «السارو»
کامبیز امینی ،سمیه برجی ،فروغ قجابگلی ،نوشین اعتماد ،بانیپال شومون ،اویس
خلیل زاده ،محسن عیدی ،یوسف محوی ،نیما مظاهری ،آرزو تاج نیا ،مهسا اصغری
ایفای نقش کردهاند.
دنیای پیکا ِرســک دنیای زیرزمینی ،مردمان بیارزش و مطرود کلیسا و دربار
در دوران گذر اروپا از قرون وســطی اســت .پیکارو در اسپانیای قرن چهاردهم تا
هفدهم به پسربچهها یا نوجوانانی گفته میشد که از خدمت یک ارباب به خدمت
ارباب دیگری میرفتنــد ،از ماجرایی به ماجرای دیگر ،مضحک و مصیبتبار ،در
جهانی بی رحم که اگر هوش و ذکاوت به کار نباشد از بخت و طالع خوش ،کاری
ســاخته نیست .داستان نمایش درباره السارو کودکی است که توسط مادرش به
مرد کوری فروخته میشــود ،این اتفاق شــروع فراز و نشیبهای زندگی السارو
است .مخاطب در ابتدای ورود به سالن با صحنهای غبارآلود و یک کلیسای توخالی
مواجه میشــود،همین دکور ساده تماشاچی را به نوعی تحت تاثیر قرار میدهد.
طراحی لباس بازیگران و گریم آنها را در کنار موســیقی زنده این نمایش را باید
پاشنه آشیل «الســارو» قلمداد کرد .مسعودرایگان تالش کرده است به جزئیات
وفــادار بماند و ریزه کاریهای آن را رعایــت کند اما این اقدام به نوعی منجر به
کند شدن ریتم نمایش میشود .تالش کارگردان برای وجود فراز و فرود یا حتی
کشیدن پای مخاطب به نمایش توانسته ریتم کند «السارو» را جبران کند.
نمایش «السارو» از هشــتم دی ماه در  ۲سانس  ۱۸و  ۲۰:۳۰در تماشاخانه
ایرانشهر ،سالن استاد سمندریان واقع در خیابان طالقانی ،خیابان شهید موسوی
شمالی تا اول بهمن روی صحنه خواهد بود.
اخبار

«من اسکار هستم» تمدید شد
اجرای نمایش «من اســکار هستم» نوشته اریک امانوئل اشمیت و کارگردانی
محمدرضا ستاری به مدت  ۵شب تمدید شد .به گزارش مهر ،نمایش «من اسکار
هســتم» با تغییر در ســاعت اجرا از شنبه  ۲۳دی به مدت  ۵شب ساعت  ۱۸در
تماشاخانه پالیز روی صحنه میرود .این نمایش بر اساس داستان کوتاهی از اریک
امانوئل اشــمیت نوشته شده است .کارگردان نمایش محمدرضا ستاری است که
پیش از این «پچ پچه های پشــت خط نبرد» را در سالن حافظ روی صحنه برده
بود .ساغر عزیزی ،عباس خداوردیان ،محمد سیاه پوش ،الله مرزبان ،حامد نظامی،
امید رضایی ،آیدا جعفری ،مهدی افشاریان ،نادیاشریف زادع ،سپیده علی محمدی،
پروا محزون ،عاطفه غالمپور ،محمدرضا علیپور ،پریا پیرزاده ،نرگس شهر جردی،
محمدرضا ستاری در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.

«دیو و دلبر»
در بین نامزدهای جوایز انجمن طراحان لباس
مــا باید با کمترین امکانات مکانی را در اختیار
کســانی برای حفظ تجهیزات بگذاریم تا برای
دوبــاره اجرای نمایش از آنها اســتفاده کنیم
چراکه؛ نمایش نباید بعد از یک بار اجرا بمیرد
همانطور که در اروپا ما شاهد این اتفاق هستیم
که برخی نمایشها چندین بار اجرا میشوند.
من میخواهم این انرژی واپسین سالهای
زندگیام را برای خودم ،شما و حرفه تئاترمفید
باشم .من کارهای کمینسبت به سالهایی که
ایران بودم بر صحنــه بردم و تعداد کارهای بر
صحنه نرفته من بیشــتر از کارهای بر صحنه
من اســت ولی دیگر نمیخواهم اینطور باشد.
من از شــما یاری ،صبر و حوصله میخواهم تا
این ارمغان را به نتیجه مطلوب برسانم.
مهدی ســلطانی گفت :ما هنرمندان بیشتر
از علی رفیعــی از اینکه کارهایی که بر صحنه
نبرده بیشتر از کارهایی است که بر صحنه برده
غبطه میخوریم چراکه؛ نمیتوانیم کارهایی که
او اجرا میکند را با لــذت ببینیم.علی رفیعی
واقعا یک گل سرســبد اســت و ما باید لیاقت
داشته باشیم تا فرصت کنیم با او کار کنیم.
ســپس جــواد طوســى اظهار کــرد :علی

جایزه «ویستا» برندگان خود را شناخت
است« :نگاه ســریع به  9طرح برگزیده حاکی
از توجه خــوب و تامل برانگیــزی بر متریال،
فرآینــد ،نحوه ارائــه و گزارههــای هنرمندان
اســت .دغدغهها و حساسیتهای متنوعی در
عرصههای سیاســی 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
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جایزه کمکی در این جهت باشــد» .پس از آن
کامبیز درم بخش ،مهدی حســینی و فرشته
قاضیراد به صحنــه 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.
آشــنا مصطفوی با طرح «راهحل نهایی»،
مجیــد تبریزی با طرح «فیلــی در تاریکی»،
معصومه مهتدی با طرح «پیریت» ،پیام قلیچی،

رفیعی بدون اغراق ،یــک نمونه مثال زدنی از
روشــنفکر جامعه ایرانی است که دغدغه دارد
و دغدغههایــش در آثارش بــه خوبی نمایان
اســت.خالق این آثار بســیار بروز است و این
مدرن بودن را بر اســاس مخاطب امروز تعریف
میکند به همین دلیل مخاطب امروز میتواند
حضور پررنگ و مداوم داشــته باشد.مخاطبانی
که با واســطه با آثار این هنرمند ارتباط برقرار
میکنند و نقش علیرفیعی در آثار را میبینند
در حقیقــت میتوانند ســیر انتقادی فرهنگی
بعدی را به طور فردی به اجرا در بیاورند.
من و بقیه هنرمندان به بضاعت خودمان در
عرصه نمایش و بازیگری کمک خواهیم کرد.
بعد از آن مهرداد ضيايى تصریح کرد :امروز
واقعا تولد ما است اینکه کسی متولد شد که ما
را متولد کرد.
من همیشــه درباره خــودم و خیلی دیگر
از دوســتان میگویــم که اگــر در کنار علی
رفیعی نبودیم ،به جایگاهی که االن هســتیم
نمیرســیدیم ،من تا عمــر دارم مدیون علی
رفیعی هستم و نســل ما همیشه از او ممنون
است.
نازگل نیری ،صنم سایه افکن و عماد مردانی با
طرح «کاف»؛ مرجان مدنی رزاقی با طرح «نام
ناپذیر»؛ عمادالدین انوشیروانی با طرح «نود و
دو صفحه»؛ مریم فرشاد با طرح «اتاق مادر»؛
عقیل مردانی و عماد مردانی با طرح «سرزمین
نابرجــا» و پیام مفیدی با «بــدن ،جزیرههای
مستعمراتی و عمق اســتراتژیک» همگی این
نشــان را دریافت کردند .هیئــت داوران طرح
«راه حل نهایی» اثر آشنا مصطفوی را به خاطر
نمایــش تاثیرگذار و نوآورانه رویداد شــخصی
و عیان کردن آن به شــکل اثــری قابل تامل،
شایسته تشویق دانست.

انجمن طراحان لباس ( )CDGاسامینامزدهای جوایز ساالنه خود در دو بخش
فیلم و تلویزیون را اعالم کرد .به گزارش هنرآنالین ،در بخش فیلمهای سینمایی،
طراحــان لباس فیلمهای «بیــرو بیرون» (نیدین هدرز)« ،مــن ،تونیا» (جنیفر
جانسن)« ،کینگزمن :حلقه طالیی» (آریان فیلیپس)« ،لیدی برد» (ایپریل نیپیر)
و »سه بیلبورد بیرون ابینگ ،میزوری» (ملیسا توث) نامزد دریافت جایزه بهترین
طراحی لباس یک فیلم معاصر هستند.
نامزدهای جایزه بهترین طراحی لباس یک فیلم تاریخی عبارتند از «دانکرک»
(جفری کورلند)« ،قتل در قطار سریعالسیر شرق» (الکساندرا برن)« ،رشته خیال»
(مارک بریجز)« ،بزرگترین شــومن» (الن میروینیک) و «شــکل آب» (لوییس
سکیرا).
در بخــش بهترین طراحی لباس یک فیلم علمیتخیلی/فانتری نیز فیلمهای
«دیو و دلبــر» (ژاکلین دوران)« ،بلید رانــر ( »2049رنی ایپریل)« ،جنگهای
ستارهای :آخرین جدای» (مایکل کاپالن)« ،ثور :راگنوراک» (مهیز سی .روبئو) و
«واندر وومن» (لیندی همینگ) نامزد شدهاند.
برندگان بیســتمین دوره جوایز ســاالنه انجمن طراحان لباس  20فوریه در
مراسمیدر هتل بورلی هیلتن معرفی میشوند.

نیکالس کیج با کمدی ترسناک
روی پردههای نقرهای میرود
بازیگر برنده اســکار  ۱۹ژانویه با فیلم جدیدش که یک فیلم کمدی/ترسناک
سیاه است ،راهی سینماها میشود .به گزارش هالیوود ریپورتر ،فیلم جدید نیکالس
کیج با عنوان «مامان و بابا»  ۱۹ژانویه اکران میشود .این در حالی است که بازیگر
سرشــناس قرارداد جدید با کمپانی  WMEدر همه زمینههــا امضا کرده و از
کمپانی سابق خود  CAAجدا شده است .کیج در فیلم جدیدش برابر سلما بلر و
در فیلمیبازی کرده که برایان تیلور آن را ساخته است .این فیلم در جشنواره فیلم
تورنتو در ماه سپتامبر برای نخستین بار اکران شد .کیج در عین حال بازیگر فیلم
دیگری با عنوان «مندی» ساخته پانوس کوسماتوس است که تریلری انتقامجویانه
است و اواخر همین ماه برای نخستین بار در بخش نیمه شب جشنواره ساندنس
روی پرده میرود .کیج  ۵۴ساله که در اوایل مسیر کاریاش با تحسین منتقدان و
نیز موفقیتهای تجاری روبه رو شده بود سپس در مجموعهای از فیلمهای مستقل
کالسیک از جمله فیلم برادران کوئن با عنوان «آریزونا به پا میخیزد»« ،مجنون»
نورمن جویســون و «از ته دل وحشی» دیوید فینچر جلوی دوربین رفت .او سال
 ۱۹۹۵فصل جوایز ســینمایی را با بازی در فیلم «ترک الس وگاس» جارو کرد و
ضمن بردن اسکار ،گلدن گلوب و جایزه بهترین بازیگر انجمن بازیگران آمریکا را
دریافت کرد .در آن فیلم او در نقش نویسندهای الکلی ظاهر شده بود .کیج بعد به
سمت فیلمهای پرفروش اکشن مثل «صخره»« ،تغییر چهره» و «گنجینه ملی»
رفت و در ادامه «گوست رایدر» ظاهر شد.

