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نگار جواهریان به «نامبرده» پیوست

سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور در ترکیه و آرژانتین

«نامبرده» کاری از علیاصغر دشــتی با حضور آتیال پســیانی ،نگار جواهریان ،پانته آ پناهیها ،علی باقری ،اصغر
پیران ،ایلناز شعبانی و حمید حبیبیفر در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه میرود.
به گزارش روابطعمومی پروژه«نامبُرده» کاری از گروه تئاتر دن کیشــوت ،به تهیهکنندگی موسســه هنری دی و
ســرمایهگذاری امیرحســین نفر از  ٢٥مهر اجراهای خود را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد
و بلیتفروشــی آن از فردا پنجشــنبه نوزدهم مهر در سایت تیوال آغاز خواهد شد .دیگر عوامل «نامبُرده» عبارتند از:
کیوان سررشته (نمایشنامهنویس) ،فرشاد فزونی (طراحی صدا و موسیقی) ،شیما میرحمیدی (طراح صحنه و لباس)،
صبا کســمایی (طراح نور) ،فراز اسکندری (طراح ویدیو) ،ماریا حاجیها (طراح گریم) ،فرهاد فزونی (طراح گرافیک)،
مصطفی شبخوان(طراح حرکت) و. ...

فیلم کوتاه «کل به جز» ســاخته ســیدوحید حســینی نامی به جشــنوارهای در ترکیه و آرژانتیــن میرود .به
گزارش مهر ،فیلم کوتاه «کل به جز» ســاخته ســیدوحید حســینی نامی در بخش مســابقه چهاردهمین جشنواره
فیلــم های مســتقل «دالپالتا» در بوینس آیرس آرژانتیــن حضور پیدا میکند .این جشــنواره از  ۱۱الی  ۲۱اکتبر
برابــر بــا  ۱۹مهر تا  ۲۹مهرمــاه در آرژانتین برگزار میشــود .همچنین ایــن فیلم به تازگی در بخــش پانورامای
فســتیوال ازمیر ترکیه پذیرفته شــده اســت .این جشــنواره از  ۳۰اکتبر تا  ۴نوامبر برابر با  ۸تا  ۱۳آبان ماه برگزار
میشود.
فیلم کوتاه  ۱۲دقیقهای «کل به جز» روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن در
قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه میدهد.
اخبار

بررسی سهم سینمای کودک و نوجوان از گیشه

از فروردیــن ماه ســال  ۹۶تا مهرماه ســال  ۹۷که به
تعبیــری میشــود  ۱۹ماه؛ از بیــن  120فیلــم اکرانی،
سهم ســینمای کودک و نوجوان از گیشــه فقط  ۱۱فیلم
است!
بیتا منصوری از تهیهکنندگان سینمای کودک با تاکید
بر اینکه اطالق لفظ سینمای کودک به عنوان گونهای از آثار
سینمایی درست نیســت به ایسنا توضیح داد :ما دو دسته
فیلم داریم ،فیلمی برای کودکان و فیلمی درباره آنها ،این
دو باید از هم تفکیک شــوند .متاســفانه در شرایطی که ما
در آن قرار گرفتهایم ،وقتی لفظ ژانر کودک به فیلمی داده
میشود ،سرانه مخاطب آن کاهش پیدا میکند.
این تهیهکننده با انتقاد از اینکه ژانری به اســم سینمای
خانوادگــی در ایران وجود ندارد ،توضیح داد :برخی فیلمها
درباره کودک اســت و میتواند جنبه آگاهی بخشــی برای
خانوادهها داشــته باشــد .در این مواقع اگر دست فیلمساز
برای انتخاب ژانر ســینماییاش باز باشــد کمک بیشتری
هم به خانوادهها خواهد شــد و هم به فیلمســاز تا هردو به
هدفشان برسند .در حال حاضر وقتی فیلمسازی ژانر کودک
و نوجوان را انتخاب میکند ،گروه زیادی از مخاطبان خود
را از دســت میدهد و نکتــه دیگر اینجاســت که اکنون
سینمادارها هم اصال عالقهای به اکران فیلم کودک ندارند.
فیلم کودک یک «خانواده» را به سینما میآورد

داریــوش باباییان تهیهکننده فیلم ســینمایی «حقهباز
دم دراز» هــم درباره اکران فیلمهــای کودکان و نوجوانان
در ســینما توضیح داد :متاســفانه بنیاد سینمایی فارابی و
حتی وزارت ارشاد ،در رابطه با اکران سینمای کودک هیچ
سهم مثبتی را تاکنون انجام ندادهاند .باید همراه با کارگروه
اکران بزرگســال و فیلمهای عمومــی برنامهریزی دقیقی
صورت بگیرد که چند کارشــناس سینمای کودک در کنار
آنها حضور داشته باشند.
او ادامه داد :اگر بتوان با برنامهریزی مناســب در ســال
 ۱۲فیلــم کودک اکران کنیم ،قطعــا به این صنعت کمک
زیادی شده است .متاسفانه از نظر کارشناسی و پخش فیلم
با کارگروه اکران فیلم بزرگســال هماهنگی مناسبی وجود
ندارد .این برای بنیاد فارابی بســیار راحت است که بخواهد
کارگروه ویژه مخصوص فیلمهای کودکان و نوجوان تشکیل
دهد.
او با انتقاد از اینکه فیلمهایــی مانند «هزارپا» در ۱۲۰
ســینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اکران
میشــوند ،اظهار کــرد :من به عنــوان تهیهکننده وقتی با
چنیــن فضایی مواجه میشــوم ،واقعا دلم میســوزد .اگر

خانواده را به سینما بیاورید

حمایت مناســبی از این ســینما صورت بگیــرد ،قطعا با
پیشــرفت خوبی مواجه میشویم .به عالوه آنکه وقتی فیلم
کودک روی پرده میرود ،یک خانواده را میتواند به سینما
جذب کند و این یعنی افزایش تعداد مخاطب.
  بسیاری از آثار کودک به لحاظ مخاطب شناسی فیلم
کودک نیستند!

حامــد جعفری کــه تهیــه کنندگی دو اثر انیمیشــن
سینمایی «شــاهزاده روم» و «فیلشــاه» را برعهده داشته
اســت ،در گفتوگویی با ایســنا درباره ســینمای کودک
و نوجــوان بیان کرد :پیش از این در ســازمان ســینمایی
کارگروهی برای اکران فیلم کودک وجود داشت ولی اتفاق
ویــژهای در آن زمــان رخ نداد .در این میــان ما به عنوان
ســازندگان فیلم باید به این موضوع دقت کنیم که فیلم را
برای کودک میسازیم یا درباره کودک؟ خیلی از فیلمهایی
که در این مدت اکران شــد به لحاظ مخاطب شناسی فیلم
کودک نبودند و فضاهایی که باید به عنوان حداقلهای این
حوزه لحاظ شود ،در آنها رعایت نشد .وقتی یک فیلمساز
میگوید که فیلم من کودک است از نظر سازمان سینمایی
و فارابی هم بدون بررسی دقیقی همینگونه در نظر گرفته
میشود.
او ادامــه داد :این خالئــی که وجود دارد باعث شــده

ســینماداران هم رغبتی به اکران فیلــم کودک و نوجوان
نشــان ندهند زیرا که بارها پیش آمده خانواده بلیت تهیه
کردهاند اما بعد از چند دقیقه از آغاز فیلم کودک نتوانسته
با آن انیمیشــن یا فیلم کودک ارتباط برقرار کند و از سالن
خارج شــده است .لطمهای که این فضا به سینمای کودک
میزند بیشتر از زمانی اســت که فیلمی نتواند اکران شود
یا اســتقبال خوبی از آن نشــود ،زیرا در این شــرایط هم
ســینمادار و هم مخاطب نســبت به آثار کودک و نوجوان
بیرغبت میشوند.
ســال گذشته فیلم ســینمایی «بیســتویک روز بعد»
محمدرضــا خردمندان اولین فیلم کودک و نوجوان بود که
در مردادماه بــه نمایش درآمد و در پایان زمان اکران خود
توانســت یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان فروش داشته
باشد.
پــس از آن در مهرماه دو فیلــم دیگر «حقهباز دمدراز»
علی اصغــر محمــودزاده و «قهرمانان کوچک» حســین
قناعــت روی پرده رفتند .فیلم حســین قناعت توانســت
حــدود دو و نیــم میلیارد فروش داشــته باشــد و به این
ترتیــب در بیــن فیلمهای کــودک و نوجوانی که ســال
گذشته به نمایش درآمدند ،یکی از پرفروشترین فیلمهای
کودک بود.

احتمال ساخت فصل چهارم سریال شهرزاد قوت گرفت

در حالی که بســیاری از بازیگران ســریال شــهرزاد در گفتوگوهای متفاوت از
احتمال بســیار کم ساخت سریال شــهرزاد  ۴خبر میدانند ،اما انگار کارگردان اثر
حســن فتحی نظر دیگری دارد .به گزارش میزان ،مجید سعیدی بازیگر فصل سوم
سریال شهرزاد ،درباره احتمال ساخت فصل چهارم این مجموعه گفت :فکر نمیکنم
شهرزاد  4ساخته شود .شهرزاد  4ساخته نمیشود مگر اینکه بخواهند قصه را بدون
شهاب حسینی ادامه دهند.
وی در همین راســتا افزود :به عنوان مثال شاید در شهرزاد  4شاهد بزرگ شدن
شــخصیت ساالر باشیم که شبیه پدرش قباد است .اگر قرار بر ساخت شهرزاد چهار

باشــد میتواند به زندگی بچه قباد بپردازد .البته امیدوارم شــهرزاد  4ساخته نشود
چون من در فصل سوم کشته شدم و دیگر در فصل بعد نخواهم بود.
پرویز فالحی پور ،درباره احتمال ســاخت شهرزاد چهار گفت :هنوز صحبتی در
مورد ســاخت شهرزاد  4نشده است .ســاخت شهرزاد  4با توجه به کلیت اثر امکان
پذیر اســت .وی ادامه داد :البته این داســتان به اتمام رسیده و اگر قرار بر شهرزاد
 4باشــد میتوان از دیدن شــخصیت های باقی مانده به جریان نگاه کرد .به عنوان
مثال اینکه چه بر سر شهرزاد میآید اتفاقی است که میتوان شهرزاد را در این باره
ادامه داد .رامین ناصرنصیر درباره احتمال ســاخت پروژه شهرزاد  4برای فصل پاییز
گفت :فعال درگیر یک نمایش هســتم و هنوز پیشنهادی را قطعی نکرده ام .در حال
بررسی چند اثر هســتم که بعد از تئاتر آنها را قطعی خواهم کرد .درباره شهرزاد 4
هم در رســانه ها صحبت هایی وجود دارد اما از همان ابتدا هم هیچوقت قرار نبود
شهرزاد  4ساخته شود .در میان اخبار ضد و نقیض در خصوص شهرزاد چهار حسن
فتحی کارگردان این مجموعه نظر دیگری نســبت به ساخت شهرزاد  4دارد .وی در
اینستاگرام خود نوشت :برغم مدعیانی که منع عشق میکنند ،همچنان عالقمند به
ساخت فصل چهارم سریال شهرزاد هستم؛ و امید آن دارم که امکان تحقق این امر
در آتیه نزدیک فراهم شود .در پناه خدا شاد و سالمت باشید.
حسن فتحی پیش از این در مصاحبهاش با شرق اعالم کرده بود که  ۱۲قسمت
از فصل چهارم آماده اســت .اما ســاخت فصل چهارم این سریال تنها به او بستگی
ندارد و بقیه عوامل نیز باید با او همراه شوند.

زن ایرانی موضوع جدیدترین آثار بهزاد اژدری
بهــزاد اژدری در جدیدترین آثارش به موضوع زن
ایرانی در گذر از ســنت به مدرنیتــه با عنوان «از ...ز.
به» پرداخته اســت .این هنرمند درباره مجسمههای
ســرامیکی که قرار اســت از جمعه ( ۲۰مهر ماه) در
گالری اعتماد به نمایش گذاشته شود ،به ایسنا گفت:
این نمایشــگاه روایتی از سرگذشت تا وضعیت کنونی
زن ایرانی در عبور از سنت به مدرنیسم در زمینههای
متعدد از زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی اوســت
که چند ســالی درگیر آن بــودهام .این دغدغه زمانی
برایم پررنگتر شد که از طرفی شاهد پیشرفت ،ارتقاء
و استیالی او در زمینههای علمی ،اجتماعی ،سیاسی
و ورزشی و  ...و از طرفی شاهد گرایش شدید بسیاری
دیگر به عادت ،آموزهها ،سنن دینی و عرفی اما با رنگ
و بوی شــدیدتر و گاهی بیســابقه و نیز برداشتهای
انحرافی و بعضا غلط از مدرنیته و مدرنیسم بودهایم.
او با بیان اینکه مجموعه حاضر از سال  ۱۳۹۴شکل
گرفته است ،اظهار کرد :سعی کردم در قالب روایی و با
زبان تصویرگری سنتی ـ ایرانی ،همچنین در گفتوگو

با طبقه متوســط جامعه به عنوان مخاطب اصلی ،گاه
تنها روایتگر و گاه بــا دید نقادانه ،گاه با زبان طنز و
گاه با کنایهای گزنده به بازگویی قصه این ســالهای
«زن ایرانی در گذر» بپردازم.
اژدری در خلق  ۱۹اثر جدیدش به مســائل مربوط

بــه فرآیند تطــور ،تغییر ،کنار آمــدن و حتی مقابله
بــا تغییر وضعیــت زن از جایگاه ســنتی در گذار به
مدرنیتــه پرداخته و پیرامون مســائل روانشناســی
فردی و اجتماعی زن ســنتی ایرانی در دوران مدرن
و چالشهای او حول مسائل مربوط به خانواده ،قواعد
اجتماعی ،حکومــت ،قانون ،عــرف و وضعیت جدید
جهانی توجه کرده است.
رییس ســابق انجمــن هنرمندان ســفالگر اضافه
کرد :از یــک طرف موفقیتهــای زن ایرانی در ابعاد
مختلف سیاســی ،اجتماعی ،علمی و هنری در عرصه
ملــی و جهانی و از طــرف دیگر آمــار و ارقام درصد
مصرف بــاالی لــوازم آرایش ،جراحی پالســتیک و
جدی شــدن بســیاری از الگوهای کم مایــه برای او
و بســیاری از مســائل دیگر در کشــور ،برای من به
صــورت امری پارادوکســیکال و ســوال برانگیز بوده
اســت .دوگانه تعالی و افــول در دو انتهای یک بردار
ارزشی ،محرک کم توانی بابت پرداختن به این موضوع
نبوده است.

آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور موگرینی

هفتادمین دوره نمایشــگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی
صنعت کتاب و نشر جهان با حضور مقامهای سیاسی کارش را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،در مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه کتاب
فرانکفورت« ،فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا« ،چیماماندا
نگوزی آدیچی» ،نویســنده اهل نیجریه به همراه «ماموکا باختادزا» نخســتوزیر
گرجستان که امسال کشورش میهمان افتخاری نمایشگاه است از جمله چهرههای
حاضر بودند.

«موگرینی» که رئیس دستگاه دیپلماســی اتحادیه اروپاست در سخنانی کوتاه
در افتتاحیه نمایشــگاه کتاب فرانکفورت ،اتحادیه اروپا را یک «ابرقدرت فرهنگی»
نامید و گفت« :فرهنگ بخشــی اساسی از سیاست خارجی ماست و ما در تعریف به
عنوان اروپایی «قدرت نرم» هســتیم اما هماکنــون که پیش از هر زمان دیگری بر
اساس نیازمان در حال توسعه قدرت سخت خود شامل دفاع و استقالل استراتژیک
خود هســتیم ،همچنان به کار خود به عنوان یک ابرقدرت فرهنگی در جهان ادامه
میدهیم».
در نمایشــگاه امسال فرانکفورت در مجموع  ۷۵۰۰غرفه از  ۱۱۰کشور و منطقه
به نمایش جدیدترین دســتاوردهای خود در حوزه کتاب و نشر میپردازند که این
رقم در مقایســه با آمار شــرکتکنندگان سال گذشــته حاکی از رشد سهدرصدی
اســت .همچنین براســاس اعــام برگزارکنندگان ایــن رویداد فرهنگی ،شــمار
نمایندگان نویســندگان مختلف از سراســر جهان نیز شــش درصد افزایش یافته
است.
این نمایشــگاه که از حیث لحاظ تعداد ناشــران و بازدیدکننــدگان بزرگترین
نمایشــگاه کتاب دنیا محسوب میشود ساالنه میزبان حدود  ۲۸۶هزار بازدیدکننده
و بالغ بر چهارهزار رویداد فرهنگی است.
هفتادمین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت از تاریخ  ۱۰تا  ۱۴اکتبر ( ۱۸تا
 ۲۲مهر) در حال برگزاری است.
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سریال « ۱۳شمالی» رفع توقیف شد
در آذرماه ســال  ،۹۶چهار اثر دیگر کــودک و نوجوان
هم روی پرده رفتند« .شــکالتی» سهیل موفق« ،پینوکیو،
عاموســردار و رئیسعلی» ســید رضا صافی و دو انیمیشن
«فهرســت مقدس» و «راز سیاوش» در این ماه روی پرده
رفتند که جمع فروش این چهار فیلم شاید نزدیک به ۱۰۰
میلیــون تومان برســد که نیمی از آن هــم حاصل فروش
«شکالتی» است.
در ادامــه ســال  ۹۶دو فیلــم دیگــر هم بــه نامهای
«افســانه گل آبــاد» که بیشــتر اثری کمــدی موزیکال
بــود و «کلیلــه و دمنــه» (انیمشــین) بــه نمایــش
درآمدند.
نکتهای قابــل تامل در اکران ایــن فیلمها ،تعداد هفته
کم اکران آنها اســت .البته کــه این دو عامل به هم مرتبط
هستند زیرا با توجه به قانون رعایت کف فروش در فیلمهای
روی پــرده ،اگر اثری نتواند کف فروش خود را رعایت کند
باید از روی پرده برداشــته شود اما شاید بتوان با توجه به
آنکه این فیلمها مخاطب خــاص دارند ،از حمایت ویژهای
برخوردار شوند.
از ابتدای ســال  ۹۷تاکنون دو اثــر کودک و نوجوان به
نمایش درآمدند« ،فیلشــاه» به کارگردانی هادی محمدیان
که برای نخســتین بار در سیوششــمین جشنواره فجر به
نمایش درآمد ،جزء اکرانهای نوروز قرار گرفت و توانســت
حدود هشــت میلیارد تومان فروش کنــد .پس از آن هم
«خالــه قورباغه» که اثری عروســکی و موزیکال اســت به
نمایش درآمد و توانســت حدود دو میلیارد و  ۴۰۰میلیون
تومان فروش داشته باشد.
سهم انیمیشنها از گیشه سینما هم از نقاط قابل توجه
حوزه کودک اســت .در بین این  ۱۱فیلم ۴ ،انیمشین هم
دیده میشــود .از لحــاظ محتوایی هم دو انیمشــین «راز
ســیاوش» و «کلیلهودمنه» مضمونی اسطورهای و تاریخی
دارند و «فهرســت مقدس» و «فیلشاه» داستانی مذهبی_
تاریخی دارند .در حوزه ســینمای کودک و نوجوان ،امسال
سیویکمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودک و
نوجوان در شــهر اصفهان برگزار شــد .در این جشنواره به
طــور ویژه فقط آثاری به نمایش در میآیند که ســینمای
کودک و نوجوان مربوط میشــوند و جوایزی در بخشهای
گوناگون به منتخبین این جشــنواره تعلق میگیرد .با این
وجود هنوز هم ســهم زیادی از گیشــه سینمای کشور به
فیلمهای کودک و نوجوان اختصاص ندارد و سینماداران یا
حتی پخش کنندگان رقبت زیادی برای اکران این دســت
آثار از خود نشان نمیدهند.

در حالی که هفته گذشته روابط عمومی سریال « ۱۳شمالی» از توقیف
این مجموعه شــبکه نمایش خانگی خبر داده بود ،این مجموعه با انتشار
خبری از رفع توقیف این سریال به دلیل اعمال برخی اصالحات خبر داد.
به گزارش آی ســینما ،ســریال « ۱۳شــمالی» به کارگردانی علیرضا
امینی در قالب مسابقه طراحی شده و هفته گذشته به دلیل وجود ابهامات
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توقیف شده بود به زودی در شبکه
نمایش خانگی توزیع میشــود .رضا جاپلقی تهیه کننده « ۱۳شــمالی»
گفت :طی جلســهای با حسین پارسایی مدیر کل نمایش خانگی ابهامات
رفع و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روی موارد اختالفی اعمال شد،
بنابراین روند توزیع به زودی شــروع میشود .پخش سریال « ۱۳شمالی»
برعهده شــرکت تصویر دنیای هنر اســت و حمید گودرزی داور مسابقه
و کامبیــز دیرباز ،محمدرضا هدایتی ،امیرحســین آرمان ،هادی کاظمی،
سحر قریشی ،لیال اوتادی ،سمانه پاکدل و بهاره افشاری شرکتکنندگان
مسابقهاند.

«این عروسک مال کیه» را میسازیم
مهدی خرمیان کارگردان عرصه انیمیشــن از ســاخت «این عروسک
مال کیه» خبر داد و درباره داســتان این اثر عروسکی توضیح داد .مهدی
خرمیــان کارگردان عرصه انیمیشــن در گفتگو با مهــر درباره تازه ترین
فعالیتهای خود گفت :در حال حاضر مشغول تولید فیلمی با عنوان «این
عروســک مال کیه» برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم
که این اثر بر اســاس نمایشــنامه ای از داوود کیانیان ساخته میشود .در
حال حاضر دکورهای این اثر در حال ســاخت اســت و تا پانزده روز دیگر
عروســکهای کار آماده میشود .وی افزود :این اثر  ۸دقیقه ای به صورت
عروســکی تک فریم و به صورت اسلوموشن ساخته میشود و در قصه آن
چهار کاراکتر میبینیم« .این عروســک مال کیه» درباره داستان سه نفر
است که ســه دیدگاه متفاوت دارند و بر اساس همین تفاوتها عروسک
میســازند اما همین امر باعث بروز اختالف بینشان میشود و با هم دعوا
میکنند .خرمیان در پایان با بیان اینکه «این عروسک مال کیه» دیالوگ
نــدارد ،اظهار کرد :در نظر داشــتیم این اثر را برای حضور در جشــنواره
پویانمایی تهران آماده کنیم اما با توجه به اینکه کارهای آن مقداری طول
کشیده است این اتفاق میسر نمیشود و فکر میکنم تا آخر امسال بتوانیم
«این عروسک مال کیه» را آماده کنیم.

اجرای «نقاشی اشر» در تئاتر شهر
نمایش «نقاشی اشر» به نویسندگی محمدحسین معارف و کارگردانی
فریبرز کریمی از بیست و پنجم مهر در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر
روی صحنه میرود .به گزارش ایلنا ،نمایش «نقاشــی اشر» به کارگردانی
فریبرز کریمی و با بازی مونا احمدی ،آوا شریفی ،جاوید قائممقامی ،مهسا
طهماسبی ،آوا درویشــی ،نوید فیاض و سینا رستگاری از بیست و پنجم
مهر در سالن قشقایی مجموعه تئاترشهر اجرا خواهد شد.

