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»

«تروما از کلن»؛
نمایشگاه اکبر
یادگاری

»

گزارش
سینمابدونمخاطبوجودندارد

از س��ینمای کمدی و یا به اصطالح س��رگرمی ،بهعنوان بخشی از
بدنه سینما یاد میشود که میتواند مخاطب عام را به سالنهای سینما
بکشاندوهمزماندررونقگیشهسینماهانیزنقشاساسیداشتهباشد.
با این حال مرز باریکی بین سرگرمی و ابتذال وجود دارد که سینماگران
بایدبتواننداینمرزراتشخیصدهندوباهدفسرگرمیمخاطب،باعث
رواج سطحینگری و ابتذال در سلیقه مخاطبان نشوند .در همین زمینه
نیوشا ضیغمی ،بازیگر سینما ،میگوید« :سینما بدون مخاطب وجود
ندارد و هر فیلمی با هر نوع نگاهی که س��اخته میشود از نگاه فرهنگی
صرف تا نگاه سرگرمیساز باید مخاطب داش��ته باشد تا اثرگذار باشد».
نیوشا ضیغمی با اش��اره به دالیل انتخاب فیلمنامهها برای ایفای نقش
و بهخص��وص فیلمنامههای طنز گفت« :نمیتوان��م بگویم که فقط به
فیلمنامه کمدی عالقه دارم یا بهگونه دیگری از سینما عالقه زیاد دارم،
بلکه از میان فیلمنامههایی که پیشنهاد میشود ،قوت فیلمنامه برایم
بسیار مهم اس��ت ».وی ادامه داد« :شرایطی که در سالهای گذشته در
سینما حاکم ش��ده فیلمهای جدی که من تمایل زیادی به همکاری با
آنهادارمدچارتکراردرانتخاببازیگرمیشوندوبهنظرمیرسدفیلمهای
جدی که نگاهی نیز به جش��نوارهها دارن��د ،دارای انتخاب بازیگرهای
مشخصیشدهاند».
درفیلمهایلودهحضورندارم
ضیغمی با اشاره به اینکه تالش کرده در طول سالها به عنوان یک
بازیگرمستقلدرسینماحضورداشتهباشد،افزود«:هرچنددرفیلمهای
جدی نیز حضور پیدا کردهام ام��ا فیلمنامههای کمدی و طنز زیادی به
من پیشنهاد میشود که تالش میکنم از میان آنها آثاری را انتخاب کنم
که بیشتر کمدی موقعیت باشد با فیلمنامهای کامال تعریف شده که از
روایت خوبی برخوردار باشد .سعی میکنم در فیلمهای لوده حضور پیدا
نکنم ،بلکه در آثاری باشم که در عین مفرح بودن با مخاطب نیز ارتباط
برقرار کرده و قصه خوبی داشته باشند ».ضیغمی که همزمان یک فیلم
جدی و یک فیلم کمدی را در اکران دارد ،در پاسخ به این سوال که شکل
اکران فیلمها و اولویتی که به آثار کمدی در روی پرده داده میشود ،چه
اندازهدرانتخابنوعفیلمنامههاتوسطبازیگرتاثیردارد،گفت«:واقعیت
این اس��ت که س��ینما بدون مخاطب وجود ندارد و هر فیلمی با هر نوع
نگاهی که ساخته میش��ود از نگاه فرهنگی صرف تا نگاه سرگرمیساز
باید مخاطب داشته باشد تا اثرگذار باشد ».وی ادامه داد« :امروز سینمای
ایران در بحث اکران دچار مس��ائل پیچیدهای شده و فیلمهایی ساخته
میشوند که معلوم نیس��ت چه زمانی امکان اکران دارند؟ از طرف دیگر
وقتی به
فیلمی که مثال در زمان اکران فروش بسیار خوبی داشته است 
ش سینمایی و هنری ندارد.
شبکه نمایش خانگی میآید ،گویا هیچ ارز 
یعنیچهبسادرزماناکرانتبلیغاتیبرایفیلمصورتمیگیردکهباعث
میشودفیلمبهفروشباالییبرسد».
تاثیرجشنوارهفجربرآیندهسینما
بازیگرفیلمسینمایی«دریاوماهیپرنده»ادامهداد«:سازندگاناین
فیلم با یک فیلمنامه خوب؛ داستانی را روایت کردند که یکی از مشکالت
امروزجامعهاست.اینفیلمحتیدرجشنوارههایمختلفمورداستقبال
قرار گرفت اما متاسفانه در زمان اکران دو سال پشت درهای ممیزی ماند
وبعدنیزدرگروههنروتجربهیعنیگروهیکهتعداداکرانهایآنکمتر
از گروه آزاد اس��ت ،اکران ش��د ».وی ادامه داد« :این رفتارها شاید باعث
نش��ود که من بهعنوان یک بازیگر از حضور در فیلمهای جدی دلسرد
شوم ،اما واقعیت این اس��ت که در نوع نگاه من به فیلمنامهها و انتخاب
آنهاتاثیرمیگذارد».ضیغمیکهیکباربافیلم«شوریده»نامزدبهترین
بازیگر جشنواره فیلم فجر شده است ،درباره تاثیرگذاری جشنواره فیلم
فجردرمسیربازیگربرایانتخابفیلمنامههاگفت«:جشنوارهفیلمفجر
مهمترین رویداد سینمایی کشور است؛ از همین رو تاثیر زیادی در آینده
هنریاهالیسینمادارد.اگربازیگریدراینجشنوارهبهخوبیدیدهشود،
تبلیغبسیاریبزرگیبرایاوخواهدبود».
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«تروما از کلن» اولین نمایشگاه داخلی نقاشی اکبر یادگاری ،هنرمند ایرانی ساکن آلمان است که با هنربانی جاوید
رمضانیدرتاریخجمعه ۲۲دیماه ۱۳۹۶درگالریآتبینبهنمایشگذاشتهمیشود.جاویدرمضانی،هنرباننمایشگاه
در معرفی اکبر یادگاری مینویسد« :آثار یادگاری دارای لحنی فرمال و فیگوراتیو است .همچنین مهاجرت یادگاری به
آلمان همزمان با نهضت دوباره شکوفایی نقاشی در جهان هنر بوده است .این همزمانی طی دهه ۸۰تا امروز از یادگاری،
هنرمندی منحصربهفرد ساخته است .او که از پیشکسوتان تئاتر و ادبیات نمایشی است ،پس از سالها زندگی و کار در
آلمان و برگزاری نمایشگاههای نقاشی متعدد در سایر کشورها ،اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی خود را در ایران برگزار
خواهد کرد ».یادگاری در این نمایشگاه گزیدهای از جدیدترین آثار سی سال نقاشی خود را عرضه خواهد کرد که در آن
مفاهیمایرانیدرادغامبافرهنگبصریآلمانمعاصروتئاتردیدهمیشود.

انتشار اشعار
دوزبانه
فروغ فرخزاد
و احمد شاملو

»

سعید سعیدپور ،مدرس و مترجم ،از انتشار مجموعه شعرهای دوزبانه فرو غ فرخزاد و تجدید چاپ شعرهای دوزبانه
ضیاء موحد و احمد شاملو خبر داد .وی گفت« :یک مجموعه شعر دوزبانه فارسی و انگلیسی از اشعار فرو غ فرخزاد قرار
است توسط نشر هرمس منتشر شود .این پروژه یعنی ترجمه شعرهای فروغ پیشتر دست ناشر دیگری بود که ظاهرا
برای گرفتن مجوز مشکل داشته ،به همین دلیل نش��ر هرمس این مجموعه دو زبانه را منتشر خواهد کرد .کار دیگر
ویراست جدید از ش��عرهای دوزبانه ضیاء موحد تحتعنوان «آوازهای آبی» است .همچنین چاپ اول گزیده دوزبانه
اشعار شاملو به نام « ۷۷شعر از احمد شاملو» هم ششماه تا یک سال است که تمام شده ،منتها هنوز چاپ جدید نشده
و امیدواریم چاپ تازه این اثر هم منتش��ر ش��ود .این کتاب خواهان دارد و تماسهای زیادی با من گرفته میشود که
درخواست این کتاب را دارند.

عاشیق احد ملکی:

نیوشا ضیغمی:

دبیرصفحه:میثمسالخورد

فرهنگوهنر

»

صداوسیمامسئولبیگانگینسلجدیدبافرهنگموسیقیاست

موض��وع نش��ان ن��دادن س��از و آالت
موس��یقی در تلویزیون ای��ران ،مدتهای
مدیدی اس��ت ک��ه محل بح��ث و دغدغه
اهالی موسیقی و مخاطبان این هنر است؛
رویکردی که تا به امروز مخالفان بس��یاری
داش��ته و هنوز که حدود  4ده��ه از انقالب
بهمن  57میگذرد ،رس��انه ملی ایرانیان از
نشان دادن ساز موس��یقی پرهیز میکند.
در همین زمینه عاشیق احد ملکیعلیشاه
(خوانن��ده ،نوازنده قپوز و سرپرس��ت گروه
عاشیالر) میگوید« :بارها پرسیدهام وقتی
اجرای��م در تلویزیون پخش میش��ود چرا
بهجاینمایشسازماکهنمادفرهنگیاست،
تصویر مرغابی نش��ان میدهند؟ با رویهای
که در پیش گرفته ش��ده از نسل آینده چه
انتظاریداریم؟صداوسیمامسئولبیگانگی
نس��ل جدید با فرهنگ موس��یقی کشور
است ».عاش��یق احد ملکی در ادامه گفت:
«آنچه ما در گروه عاش��یالر اجرا میکنیم
مربوط به موس��یقی فولکل��ور آذربایجان
اس��ت .اعضای این گروه در اجراهای خود از
سازهایی مانند قوپوز ،باالبان ،سورنا ،قاوال،
ناقاره ،گوش��اناقاره و برخی سازهای دیگر
ماننددهلاستفادهمیکنند».اینپژوهشگر
موس��یقی آذربایجان درباره واژه «عاشیق»
در فرهنگ موس��یقی آذریزبانها گفت:
«روایت تاریخی در مورد واژه «عاشیق» به
این صورت است که اسم اصلی «عاشیق» یا
همیننوازندهقوپوزدرگذشته«اوزان»بوده
است .تا سلس��له صفویه به این صورت بوده
و از آنجا که صفویان بسیار به عاشیقها بها
میدادند؛ رفتهرفته «اوزان»ها به «عاشیق»
تغییر نام میدهند ،بعدها نیز نام ساز قوپوز
به «عاشیق سازی» تغییر میکند .شما اگر
درتبریزیااردبیلیاارومیهوهرجایدیگری
که آذریزبان باشند ،بگویید ساز میخواهم
برایشماهمینسازقوپوزرامیآورند».
جاییدرتلویزیوننداریم
وی همچنی��ن عن��وان ک��رد« :برخی
میگویند اگر «عاشیق» را با «آ» بنویسید از
«آشماخ» به معنای «بازگو کردن» میآید.
در واقع میگویند این عاشیق یا آشیق یک
داس��تان یا حقیقت��ی را برای م��ردم بازگو
میکند ولی پروفسور طهماسب که یکی از

محققان شناخته ش��ده در این حوزه است،
میگوید «عاش��یق» از همان عشق عربی
میآید ».عاشیق احد ملکی علیشاه ضمن
انتقاد از نوع نگاهی که به موس��یقی نواحی
بهویژه در صداوس��یما وج��ود دارد ،گفت:
«موسیقی کش��ورهای دیگر ،هر لحظه از
ماهوارههاوشبکههایتلویزیونیآنهاپخش
میش��ود اما در ایران ،موسیقی کشورمان
که برآمده از فرهنگ خودمان اس��ت؛ حتی
در رسانههای ملی و ایرانی خودمان بهویژه
در تلویزی��ون نمای��ش داده نمیش��ود .در
صداوسیما ساز ما را نشان نمیدهند ،حتی
در تبریز هم این اتف��اق نمیافتد ،فقط در
تلویزی��ون کردس��تان بود که ح��دود یک
ساعت اجرا داشتم و آنجا بدون محدودیت
اجرا را بهطور کامل با نشان دادن ساز پخش
کردند ».وی با بیان این مطلب که موسیقی
فولکلور یا نواحی مانند گنج اس��ت ،افزود:
«امروزه وقتی یک استاد در این حوزه سرش
را زمین میگذارد و از دنیا میرود ،این گنج
را هم با خودش میبرد و هیچ بازماندهای به
جا نمیگ��ذارد .دلیلش هم این اس��ت که
آنقدر به این عرصه بیمهری و بیتوجهی
ص��ورت گرفته که این گن��ج هرگز فرصت
پیدا نکرده به نسلهای بعدی منتقل شود.
حال آنکه داس��تانها و آهنگهای محلی
ما فقط بهصورت س��ینه به س��ینه منتقل
میشوندواینگنجینهبایدباسرمایهگذاری
دولت گردآوری و حفظ شود .اما االن وضع

زمانی که فجر سیوششمین جشنواره فیلم فجر ش��روع شود ،قطعا از
همانروزهایاولنمایشفیلمها،بازارپیشبینیبرایبهترینهایجشنواره
داغ میشود و این اتفاق در برخی ش��اخهها مثل بهترین فیلم ،کارگردانی و
بازیگری پررنگتر از بقیه خواهد بود .س��ال گذشته در این بخشهای اشاره
ش��ده ،هفت نفر جایزه گرفتند و امس��ال از بین س��یمرغگرفتههای دوره
سیوپنجم چهار نفر باز هم در میدان رقابت حضور دارند .در جشنواره فیلم
فجر سال  59سیمرغ بلورین بهترین فیلم به سیدمحمود رضوی برای تهیه
فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین مهدویان رسید و این دو
امسال هم با فیلم «التاری» در جشنواره حضور دارند؛ البته رضوی امسال دو
فیلمدرمقامتهیهکنندهدرجشنوارهداردکهفیلمدیگرش«دارکوب»ساخته
بهروز شعیبی است؛ فیلمی که یک داستان اجتماعی را با پرداختن به روابط
انسانیوموضوعاتیهمچوناعتیادروایتمیکند .مهنازافشار ،سارابهرامی،
جمشید هاش��مپور ،هادی حجازیفر و امین حیایی از جمله بازیگران فیلم

به گونهای اس��ت ک��ه موس��یقیهایی از
فرهنگهایغیرایرانیدرکشوررشدکردهو
موسیقیخودمانفراموششدهاست،یعنی
موسیقی ما اصال در دس��ترس فرزندانمان
نیست».
به جای س�از ،مرغابی نش�ان
میدهند!
عاشیق احد ملکیعلیش��اه با انتقاد از
عملکرد تلویزیونهای محلی و شبکههای
استانیگفت«:برایمثالدرهمینتلویزیون
تبریز؛چرایکیازعاشیقهاروزینیمساعت
اجازه ندارد یکی از داستانهای این فرهنگ
موسیقایی را برای مردم روایت کند تا مردم و
به خصوص نسل جوان و نوجوان با فرهنگ
خودشان آش��نا ش��وند؟ چرا نباید مردم و
دستکم ش��هروندان تبریز ساز فرهنگی
خودش��ان را ببینند و با آن آشنا شوند؟ من
بارها پرسیدهام که چرا وقتی اجرایم گاهی از
تلویزیونپخشمیشودبهجاینمایشساز
ماکهنمادفرهنگوگذشتهتاریخیماست،
تصویر مرغابی نش��ان میدهند؟ با رویهای
که در پیش گرفته ش��ده از نسل آینده چه
انتظاری داریم؟ وقتی در ش��هر خودم ساز
قوپوز که به فرهنگ خودم��ان ارتباط دارد
را از ساز سهتار تشخیص نمیدهند ،تقصیر
چنین غفلت فرهنگی به غیر از صداوسیما
برعهدهکیست؟صداوسیمامسئولبیگانگی
نسلجدیدبافرهنگموسیقیگذشتهایران
است ».این پژوهشگر همچنین عنوان کرد:

«مشکل دیگری که ما بهشدت با آن درگیر
بوده و هستیم؛ انتصاب افراد غیرمتخصص
فرهنگوهنر در سازمانها

و ناآشنا به حوزه
و نهادهایی است که قرار است کار فرهنگی
انجام بدهند و در این عرصه تصمیمگیری
کنند».
موس�یقی نواح�ی در معرض
فراموشی
ملکی گفت« :عاش��یق تقی ،اهل مرند
بود که من در جوانی ایش��ان را در مجلسی
در حال اجرا دیدم .ایش��ان وقتی داس��تان
عاش��یق عب��اس را روایت میکرد؛ اش��ک
میریخت .عاشیق تقی که فهمید من ساز
میزنم ،گفت یک ضبط ص��وت با چند نوار
اس��ت بیاور که من این داستان را برای شما
بگویم تا ضبط کنی و بعدها اجرا کنی .یک
وقفهای در این کار پی��ش آمد که مصادف
با فوت کردن عاشیق تقی ش��د .او با اینکه
بیسواد بود اما  88داس��تان را بهطور کامل
میدانس��ت که وقتی عاش��یق فوت کرد،
آن گنجینه را با خودش به زیر خاک برد .ما
هرقدرکتاببنویسیمآیابازمیتوانیمآن88
داستان عاشیق تقی را دوباره زنده کنیم؟!»
عاش��یق احد ملکیعلیش��اه درب��اره نحوه
قرارداد جشنواره موسیقی فجر با گروههای
محلی گفت« :چند روز قبل جایی خواندم
که گفتهاند این جشنواره حدود یک میلیارد
و  800میلیون تومان بودجه برای برگزاری
دارد .ما قراردادمان را براساس بلیتفروشی

آغاز پرواز سیمرغ فیلم فجر
«دارکوب» هستند .در «التاری» هم که گفته میشود موضوع آن به قاچاق
دختران جوان مربوط میشود ،جواد عزتی ،ساعد سهیلی ،هادی حجازیفر
یوپنجم
وحمیدفرخنژادبازیکردهاند.جایزهبهترینکارگردانیجشنوارهس 
هم به وحید جلیلوند برای ساخت فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» رسیده بود
که او امسال در این رویداد اثری ندارد .جلیلوند در ماههای پشت سر گذاشته
سال  69با آخرین ساختهاش حضور پررنگی در جشنوارههای خارجی داشت
و جوایز متعددی را هم کس��ب کرد .محس��ن تنابنده برنده جایزه بهترین
بازیگر نقش اول مرد جشنواره سال قبل هم که بخاطر بازی در فیلم «فِراری»
علیرضا داوودنژاد برگزیده شده ،همانند کارگردانش در جشنواره سیوششم
فیلمی ندارد ،این در حالی اس��ت که دو برگزیده بهترین بازیگری زن هر دو

تعیین کردهایم ».سرپرست گروه موسیقی
«عاشیقالر»درادامهافزود«:منازمسئوالن
جشنوارهموسیقیفجربسیارتشکرمیکنم
که به فکر موسیقی نواحی نیز هستند و من
همیشه قدردان این دوستان بوده و هستم
ولی همچنان معتقدم که باید از موس��یقی
نواح��ی حمایت جدیتری ش��ود ت��ا این
اصالتها رفتهرفته از بی��ن نرود و ما بتوانیم
این داستانها و مقامها را به نسلهای بعدی
منتقلکنیم».
تلفیق موس�یقی عاش�یقی و
مقامیدرجشنوارهفجر
عاش��یق اح��د ملکیعلیش��اه درباره
قطعاتی که گروه «عاشیقالر» قرار است در
یوسومین جش��نواره موسیقی فجر اجرا
س
کند،گفت«:ازآنجاکهموسیقی«عاشیق»ها
موس��یقی نقالی محس��وب میش��ود و با
موسیقی مقامی یا همان موقام تفاوت دارد،
نوازنده دایره یا قاوال در گروه «عاش��یق»ها
همان کار موسیقی موقام را انجام میدهد و
دستگاهها و مقامها را مانند سهگاه و ماهور و
ترانههارااجرامیکند«.عاشیق»هابهسختی
ترانهها را میخوانند .ما در گروه «عاشیقالر»
اجرای��ی تلفیقی از موس��یقی عاش��یقی و
موس��یقی موقامی را در جشنواره موسیقی
فج��ر امس��ال روی صحنه میبری��م ».این
خواننده و نوازنده موسیقی عاشیقی در ادامه
افزود« :ما قطعه لش��گری را که مخصوص
منطق��ه هش��ترود و یک قطعه حماس��ی
محسوب میشود ،اجرا میکنیم .همچنین
آهنگهای «آنا ماهنیس��ی»« ،جنگی کور
اغلو سی»« ،اوردوبادی» ،اووساری»« ،سیزه
سالمگتیرمیشم»وبسیاریقطعاتدیگررا
اجرا خواهیم کرد ».وی در مورد اعضای گروه
«عاشیقالر» نیز گفت« :عاشیق ستار بابایی
(نوازنده قوپوز و خواننده) عباس رسولزاده
(خوانن��ده و نوازنده دای��ره) ،فرامرز گلزارفر
(نوازن��ده باالب��ان) ،باقر حی��دری (نوازنده
باالبان) ،فرید ارس گری و وحید ارس گری
(گوش��ا ناقاره) ،تاروردی حیدری (همخوان
و نوازنده دایره) و خود من بهعنوان نوازنده و
خواننده آهنگهای فولکور عاش��یقی گروه
یوس��ومین جشنواره
«عاشیقالر» را در س 
موسیقیفجرهمراهیمیکنیم».

در جشنواره امسال فیلمهایی دارند که ممکن است به دالیل متفاوت از آثار
قابل توجه جشنواره باش��ند .لیال حاتمی که س��ال قبل برای بازی در «رگ
خواب»سیمرغبهترینبازیگرنقشاولزنراگرفت،امسالبافیلم«بمب»به
کارگردانی پیمان معادی به جشنواره میآید .این فیلم به تهیهکنندگی مانی
حقیقی و با حال و هوای موشکباران تهران در س��ال  ٦٦٣١ساخته شده و
به جز لیال حاتمی ،پیمان معادی ،حبیب رضایی ،سیامک انصاری و سیامک
صفریهمدرآنبازیکردهاند.دیگربازیگربرگزیدهنقشاولزندرجشنواره
سال  59مریال زارعی بود که برای فیلم «زیر سقف دودی» به طور مشترک با
حاتمی نظر هیات داوران را جلب کرد .مریال زارعی امسال فیلم «سوء تفاهم»
بهکارگردانیاحمدرضامعتمدیرادرجشنوارهداردکهخودمعتمدیپساز
حدودیکدههبافیلمیتازهبهجشنوارهمیآید.مریالزارعیدر«سوءتفاهم»
که مضمونی اجتماعی دارد با کامبیز دیرباز ،اکبر عبدی و پژمان جمشیدی
همبازیبودهاست.

خبر
نمایشیکهبهتعویقافتاد

»

ایرجرادازاجرانشدننمایش«تویگوشسالممزمزمهکن»جعفروالی
همزمانباسالروزتولداینهنرمندونیزتغییردرگروهبازیگرانآنخبرداد.در
حالی که خانواده زندهیاد جعفر والی از احتمال اجرای نمایش «توی گوش
سالمم زمزمه کن» در سالروز تولد این کارگردان و بازیگر تئاتر که یک سالی
از درگذشتش میگذرد ،خبر داده بودند ،ایرج راد زمان اجرای آن را به آماده
شدن و نصب صندلیها و تجهیز کامل ساختمان جدید خانه تئاتر موکول
کرد .راد که بهعنوان مدیرعامل پیشین خانه تئاتر مسئولیت پیگیری امور،
تجهیز ساختمان جدید این خانه را برعهده دارد از مدتی قبل در حال تمرین
نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» به همراه هرمز هدایت بود تا نمایش
نیمهکارهماندهجعفروالیبهصحنهبرود.ایننمایشقراربوددرصورتفراهم
شدن شرایط به مناسبت س��الروز تولد جعفر والی در 22دی ،افتتاحکننده
سالن نمایش ساختمان جدید خانه تئاتر باشد ولی فعال شرایط مهیا نشده
است.اینبازیگربابیاناینکهتمرینهاینمایشباجایگزینیداریوشمؤدبیان
بهجایهرمزهدایتپیگیریشدهاست،گفت«:نمایش«تویگوشسالمم
زمزمه کن» تقریبا برای اجرا آماده شده است ،اما هنوز ساختمان خانه تئاتر
بهطورکاملتجهیزنشده تاامکاناجراوافتتاحمهیاشودوامیدواریم تاپایان
سالایناتفاقعملیشود».

آغازپیشتولید«الزانیا»

فیلمسینمایی«الزانیا»بهکارگردانیحسینقناعتبابازیاکبرعبدی
کلید خورد .این بازیگر که این روزها جلو دوربین این فیلم س��ینمایی رفته
است ،بعد از سالها حضور در سینما و تلویزیون ،حاال نقش اصلی «الزانیا»
رابرعهدهدارد«.الزانیا»بهتهیهکنندگیاحمداحمدیوکارگردانیحسین
قناعت در حالی کلید خورده که اس��امی دیگر بازیگران و عوامل کامل این
فیلم در روزهای آینده اعالم خواهد شد .عالوه بر اکبر عبدی ،حضور عبداهلل
اسکندریبهعنوانطراحگریم،هاشمعلیاکبریبهعنوانمدیرتولیدوسحر
شهامتبهعنوانطراحصحنهولباسدراینفیلمسینماییقطعیشدهاست.
«قهرمان کوچک» آخرین ساخته حسین قناعت ،در ژانر کودک و نوجوان
ساختهشدهبودکهبااستقبالخوبیهممواجهشد.فیلمسینمایی«الزانیا»
فیلمیمتفاوتدرکارنامهحسینقناعتخواهدبودوبرایاکرانسال۱۳۹۷
درسینماهادرحالآمادهسازیاست.

«فونتریه»؛برندهجایزهجشنوارهدانمارک

«الرس فون تریه» کارگردان برنده نخل طال و سازنده فیلمهایی چون
«مالیخولیا» و «داگویل» ،مهمترین جایزه فرهنگی کش��ورش را دریافت
میکند« .اسکرین دیلی» نوش��ت :جایزه «سونینگ» ۲۰۱۸که مهمترین
افتخارفرهنگیکشوردانمارکبهحسابمیآید،روزنوزدهمآوریلبه«الرس
فونتریه»،فیلمسازونویسندهصاحبناماینکشوروازمهمترینچهرههای
تاثیرگذار بر نسل نوی کارگردانان جهان اعطا میشود .این جایزه که شامل
مبلغیمعادل ۱۶۰هزاردالرمیشود،بهپاسفعالیتهایشایانتوجه«فون
تریه» در زمینه ارتقای سطح فرهنگ اروپا به او تعلق میگیرد .مدیر آکادمی
فرهنگی دانمارک در بیانیهای اعالم کرد« :فون تریه» هنرمندی پیش��تاز و
برجستهاستکهبااعتمادبهنفسوآگاهانهخودرابسیاردورترازجریاناصلی
فیلمهای تجاری قرار میدهد .این پذیرش و فاصله مدام از قراردادهاست که
کار «فون تریه» را متمایز میکند و فیلمهای اروپایی را به سمت خاص بودن
سوقدادهاست.اینجایزهکهپیشتربهافرادیچون«میشاییلهانکه»اعطا
شده ،روز ۱۹آوریل طی مراسمی در دانشگاه کپنهاگ به کارگردان ۶۱ساله
سهگانه «اروپا» ،سهگانه «افسردگی» و سهگانه «قلب طالیی» اعطا خواهد
شد.

برگزاریجشنوار هعروسکهایداستانی

نخستیندورهجشنوارهعروسکهایداستانیروزهای ۲۶و ۲۸دیماه
در موزه عروسک و فرهنگ ایران برگزار میشود .بر اساس خبر رسیده ،این
مراسم ش��امل دو برنام ه ویژه برای دوستداران کتاب و عروس��ک در دو روز
است .روز سهشنبه ،کارگاه چگونه عروسکهای داستانی بسازیم؟ از ساعت
 ۱۸تا ۲۰زیر نظر مس��عود ناصری (نویس��نده ،پژوهش��گر و عروسکساز)
برگزار میشود .هدف از برگزاری این کارگاه ،آشنایی با مبانی ادبیات کودک
ونوجوان،شیوهیاستفادهازشخصیتهایداستانیبرایطراحیعروسک،
وویژگیهاواستانداردهایساختعروسکهایکتابمحوراست.گذراندن
این دوره راهنمای خوبی برای عالقهمندان به شرکت در دوره دوم جشنواره
عروسکهایداستانیخواهدبود.

