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آتش تقی پورـ  بازیگر قدیمی که همیشــه او را با لهجه 
شــیرین آذری در فیلم و سریال ها می بینیمـ  این روزها از 
وضعیت صداوســیما گله مند است و می گوید: متاسفانه در 

تلویزیون کار به کاردان سپرده نمی شود.

این بازیگر درباره جوانســازی ســازمان صداوسیما هم 
چنین می گوید: پیشــرفت به جوان و پیر نیســت. اگر به 

همان جوان ها میدان بدهند که تفکراتشــان را پیاده کنند 
همه چیز درســت می شود اما متاســفانه نه به جوان ها و 
نه به باتجربه ها میدان داده نمی شــود و نمی گذارند آزادانه 

عمل کنند.
آتش تقی پور در گفت و گویی با ایسنا در پاسخ به اینکه 
چرا دیگر مثل گذشــته در تلویزیون حضور ندارد؟ اینگونه 
گفت: من هم مثل خیلی های دیگر این روزها در تلویزیون 

گم و گور شــده ام. اگر خدا هــم نخواهد بعضی بنده های 
خدا این کار را می کنند که ما دیگر مثل گذشــته نباشیم. 
آخرین کار من در تلویزیون ســریال »اپیدمی)موج اول(« 
بود. من در این مجموعه نقش نگهبان بیمارستان را بازی 
کردم و از حضورم راضی بودم؛ چراکه به نظرم متن سریال 
خوب نوشــته شده بود و از همکاری با گروه کامال رضایت 
داشتم. برای حضورم در یک سریال دیگر هم صحبت هایی 
شــده اما چون هنوز قطعی نشده نمی توانم اعالم کنم. ما 
هــم این روزها مثل خیلی های دیگر در انتظاریم تا ببینیم 

چه اتفاقاتی برایمان می افتد.
بازیگــر ســریال های »تنهاترین ســردار«، »پهلوانان 
نمی میرند«، »شــب دهم، »تفنگ سر پر« و ستایش۲و۳« 
در پاســخ به اینکه آیا از تلویزیون راضی است؟ اظهار کرد: 
اگــر دیگران راضی هســتند، من هم راضــی ام که بعید 
می دانم راضی باشــند. من عاشــق مردم کشورم هستم. 
درباره جوانســازی این روزهای تلویزیــون هم باید بگویم 
متاســفانه تفکر تغییر نمی کند. برخی دوســتان به تصور 
خودشان کارشان ساختن اســت اما به هنر کشور آسیب 
می زننــد. حاال جوان بیاید یا پیــر، مگر به جوان ها میدان 
داده می شــود که بخواهند به تفکراتشان عمل کنند؟ وی 
ســپس در صحبت هایش بــه دوری عادل فردوســی پور 
از تلویزیون اشــاره کرد و گفت: وقتــی فردی مثل عادل 
فردوســی پور را برمی دارند و فالنــی را می آورند که اصاًل 
از فوتبال سررشــته ندارد، این یعنی کار به کاردان سپرد 
نمی شود؛ البته اخیرا اتفاقاتی افتاده که شاید خیر باشد اگر 

ثابت بماند؛ بنابراین جوان و پیر ندارد، مهم این اســت که 
دســت و فکر باز باشد که اگر باز نباشد و سعه صدر وجود 

نداشته باشد به هیچ دردی نمی خورد.
تقی پور همچنین تصریح کرد: شــادی مِن بازیگر قطعا 
وابسته به سالمتی و شادی مردم کشورم است. من خودم 
بازنشسته هستم که البته هر از گاهی هم از طریق همین 
بازیگــری امرار معاش می کنم ولی گاهی فکر می کنم باید 
بازیگری را هم کنار گذاشت و انقدر سنگش را به سینه نزد 

چون گاهی واقعا آزار می بینم.
این بازیگر در بخشــی دیگر درباره ســریال »ستایش 
۲« که این شــب ها از شــبکه آی فیلم بازپخش می شود 
به حضورش در این مجموعه اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
بازپخش »ســتایش« را می بینم. همکاری با آقای ســعید 
ســلطانی و گروهش همیشــه برای من خوب بوده و واقعا 
راضی بودم. برایم باعث افتخار و خوشحالی بود که در این 

کار در کنار هنرمندان خوبی ایفای نقش کردم.
آتــش تقی پور در پایان گفت و گویش اظهار امیدواری 
کرد که با تمام تلخی ها و مشــکالت بزودی اتفاقات خوبی 
در تلویزیون بیفتــد و گفت: امیدوارم حاال که فکر و ذهن 
مردم درگیر اســت، حداقل تلویزیون بتواند بخش کمی از 
مشــکالت مردم را با برنامه هایش تسکین بدهد؛ البته در 
حال حاضر رک بگویم که اوضاع خوب نیست اما امیدواریم 
که اتفاقات خوبی بیفتد ولی باز هم تاکید می کنم مدیریت 
خوب، به جوان و پیر نیست، باید به افرادی که مدیر هستند 

میدان داده شود، سن و سال اصال و ابدا مهم نیست.

آتشتقیپور:

منهممثلخیلیهادرتلویزیونگموگورشدهام

علیرضا رئیسیان که در تدارک اجرای نخستین تجربه ی 
تئاتری خود اســت می گوید، این تصمیمیش یک واکنش 
اعتراضی به وضعیت ســینما است چرا که مدیریت فعلی را 
در مسیری نمی بیند که ســرانجام و شرایط خوبی را برای 
سینما و فعالیت فیلمسازان دغدغه مند و منتقد فراهم کند.  
به گزارش ایسنا، رئیسیان از سال ۱۳۹۷ و بعد از »مرد 
بدون سایه« دیگر فیلمی در سینما نساخته و شاید انتظار 
می رفت بعد از فروکش کردن شیوع کرونا مانند برخی دیگر 
از همکارانش ســراغ ســاخت یک فیلم سینمایی جدید یا 
حتی ســاخت یک سریال در شــبکه نمایش خانگی برود، 
اما مدتی قبل خبر رسید که کارگردان »ریحانه« و »سفر« 
می خواهد نمایشــی را روی صحنه ببرد؛ نمایشی که صرفا 

یک تجربه تئاتری نیست.
این کارگردان ســینما در گفت وگویی با ایســنا ضمن 
توضیح آخرین برنامه ریزی ها بــرای اجرای تئاترش درباره 

حال این روزهای سینما هم صحبت کرد.
رئیســیان ابتدا درباره اینکه چه شده سراغ اجرای تئاتر 
رفته و آیا این کار به معنای قهرش با سینما است؟ توضیح 
داد: قهر که نه؛ من همیشه به تئاتر عالقه داشتم بخصوص 
اینکه زمینه ی نمایشی سینما از تئاتر می آید. پیش از انقالب 
بسیاری از نمایش های روی صحنه را می دیدم و در جریان 
تئاترهــای خوِب روز بودم. بعــد از انقالب هم همین روند 
ادامه داشــت. همین عالقه باعث شده بود نمایشنامه های 
خوب را بخوانم و معموال در جریان نمایش های روی صحنه 
باشــم ولی بیشتر مشــغول کار در سینما شدم تا اینکه دو 
سال قبل در دوران کرونا به دعوت یکی از مدیران تئاتری، 
پیشــنهادی برای اجرای یک نمایــش گرفتم و از آنجا که 
خودم هم به تئاتر عالقه داشــتم تصمیــم گرفتم این کار 
را انجــام دهم و دعــوت را جدی گرفتم. با شــهرام زرگر 
که مترجم آثار نیل ســایمون )نمایشنامه نویسی امریکایی( 
اســت گپ زدیم و ایشان چند متن را پیشنهاد دادند و من 
آخرین کار ســایمون را که قبــل از مرگش در آمریکا اجرا 
شده بود به اسم »فصل Chapter( »۲ ۲( پسندیدم. البته 
اســم نمایشنامه و همینطور دراماتورژی را تغییر دادم و در 
نهایت توافق حاصل شد. قبال قرار بود تابستان سال گذشته 
نمایش را اجرا کنیم که شــرایط فراهم نشد و برنامه ریزی 
فعلی برای شهریور ماه امســال است و قرارداد را هم برای 

اجرا در تماشاخانه ی ایرانشهر بسته ایم.
او یاداوری کرد که این نمایش یک موضوع روز دارد که 
در دهه ی هشتاد در »برادوی« اجرا شده، جایزه ی بهترین 
نمایش را هــم گرفته و اتفاقــاً کارگردانش یک کارگردان 

سینما بوده است.
رئیســیان در پاسخ به اینکه آیا مجوز اجرا از اداره ی کل 
هنرهای نمایشــی گرفته اســت؟ گفت:  درباره ی وضعیت 
تئاتر خبرهای مختلفی از سختگیری و مشکل در مجوزها 
می شنوم ولی فعال متن را ارائه نکرده ایم چون منتظرم ببینم 
موضوع مدیریت خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر 
به کجا می رســد. ضمن اینکه شــرایط برای کار خودم نیز 
بایــد آنطور که می خواهم فراهم شــود، با این حال خیلی 
عالقه مندم که این نمایش به ســرانجام برســد، هم بخاطر 
فضای متفاوت تئاتر با سینما و هم اینکه با توجه به حضور 
کارگردان هایــی کــه از تئاتر در ســینما فیلم های خوب 
ساختند و چند نفر از دوستان سینمایی من هم مثل آقای 
مهرجویی تئاتر را تجربه کردند، تصور می کنم این رفت وآمد 

اتفاق خوبی باشد.
ترجیح می دهم فعال در سینما کارگردانی نکنم

کارگردان فیلم »ایستگاه متروک« در پاسخ به اینکه آیا 
شــرایط امروز ســینما او را به اجرای تئاتر ترغیب کرده یا 
اینکه کال برنامه ای برای ســاخت فیلم در سینما نداشته و 
به فکر تجربه ای متفاوت افتاده اســت؟ بیان کرد: سابقه ی 
کاری من نشــان داده که خیلی زود به زود کار نمی کنم و 
نسبت به خودم کمی سختگیرم، اما شرایط عمومی مدیریت 
سینما و مدیرانی که در این یک سال بر سر کار آمده اند و به 
بخش های مختلف وزارت ارشاد، سازمان سینمایی یا بنیاد 
سینمایی فارابی وارد شدند بی تاثیر نبوده و در واقع این یک 

واکنش اعتراضی است و اعالم هم کردم که تا وقتی شرایط 
این طور باشد ترجیح می دهم در سینما کارگردانی نکنم؛ به 
همین دلیل با توجه به دعوتی که شد تصمیم گرفتم سراغ 
اجــرای نمایش بروم؛ ضمن اینکه فکر می کنم جدا از بحث 
مدیریت، مخاطبان تئاتر در مقایســه با ســینما هنوز قابل 

تأمل تر و وفادارتر هستند. 
او افزود: در سینمای فعلی، یا فیلم های سفارشی تولید 
می شود یا عامه پسند. این اتفاق صرفا متعلق به این دوران 
نیست بلکه برنامه ریزی شــده بود تا سینما به اینجا برسد 
و فیلمســازانی که به نحوی متفاوت و مســتقل هستند و 
سینمای اجتماعی و منتقدانه را دنبال می کنند عماًل حذف 
شــوند. االن هم می بینیم که نتیجه چیست! مخاطبان آن 
فیلم ها دیگر به ســینما نمی روند و بقیه ی مخاطبان هم از 
جنس ما نیستند و این خودش تکلیف آدم را تعیین می کند 
تا دســت کم درباره ی خودش تصمیم بگیرد. من هم برای 
اینکه خیلی از عالقه ی واقعی ام دور نشوم تصمیم گرفتم در 

شرایط فعلی در تئاتر فعالیت داشته باشم.
مسیر فعلی برای رسیدن به سرانجاِم خوب نیست

رئیسیان در پاسخ به اینکه با توجه به تغییرات مدیریتی 
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی چه توقعی داشته که این 
نوع برداشــت را از مدیریت سینما دارد که حتی مانع شده 
برای پروانه ی ساخت درخواست بدهد و چقدر خروجی کار 
این مدیریت او را از فیلمســازی دور کرده اســت؟ توضیح 
داد: فضای کلی جامعــه و همینطور فضای فرهنگی عمال 
شرایط مناســبی را برای فیلمسازانی که سابقه و تجربه ای 
دارند و یک طیف خاصی از فیلم ها را تولید می کنند، باقی 
نمی گذارد یعنی این یک اتفاق دو طرفه است. ضمن اینکه 
مدیران فعلی در هیچ رده ای دانش ســینمایی و شــناخت 
دقیق و درست و حتی ایده ای برای چگونگی مدیریت خود 
ندارند، البته برای ما که روشــن اســت و این مسیر، مسیِر 
به سرانجاِم خوب رسیدن نیســت ولی به هر حال ایده ای 
اســت که هم در تلویزیون، هم در شبکه ی نمایش خانگی 
و هم ســینما به صورت هماهنگ در حال اجرا است، یعنی 
ســختگیری های بسیار شدید و از طرف دیگر عدم حمایت 
الزم صرفــاً فضا را برای همــان دو مدل فیلمی که توضیح 
دادم مهیا می کند. این وضعیت اکثر فیلمســازان متکی به 
درام اجتماعی یا فیلم های حرفه ای مســتقل را تحت فشار 

می گذارد.
شبکه نمایش خانگی و باال رفتن وحشتناک 

هزینه فیلمسازی
کارگردان »چهل ســالگی« ادامه داد:  عــالوه براین ها 
باید یاداوری کنیم که مهمترین عارضه ی شبکه ی نمایش 
خانگی باال بردن وحشــتناک هزینه های فیلمسازی بود. با 
این سختگیری هایی که در ارشاد وجود دارد و هزینه هایی 
که به شــدت باال رفته و نیز این وضعیت اکران و مخاطب، 
آدم باید خیلی جاهالنه فکر کند که می تواند آنچه را خودش 
عالقه مند است، جامعه به آن احتیاج دارد و کمک کوچکی 

در پیشبرد اهداف سینما نیز خواهد بود، تولید کند. وقتی 
نمی شــود کاری انجام داد یا باید منزوی و گوشه گیر شد یا 
ســراغ فعالیتی دیگر رفت تا خودش را بیش از این تخریب 

نکند.
او درباره اینکه آیا ترغیب نشــده تــا مثل خیلی دیگر 
از همکاران ســینمایی اش به شــبکه ی نمایــش خانگی 
برود؟ گفــت: اصال، در این زمینه مصاحبه ای هم داشــتم 
و آســیب های این شــبکه را برشــمردم که البته خیلی از 
همکارانم خوششان نیامد و ناراحت شدند، اما واقعیت این 
اســت که مدیریت آنجا از ابتدا دچار اشــتباهات هولناکی 
بوده است. اینکه مرتبا در آنجا سختگیری زیاد می شود هم 
نتیجه ی عملکرده خودشــان است تا اینکه صرفاً فکر کنیم 
سانســور محتوایی وجود دارد، چون من معتقدم شبکه ی 
نمایش خانگی - وقتی ساترا هم وجود نداشت - در جذب 
مخاطب، در شکل اســتاندارد و مسائلی از این دست دچار 
کاستی های جدی بود، در حالی که این شبکه در دنیا خیلی 
بیشتر توانسته در این سال های کرونایی جامعه را متعادل 
نگه دارد، ظرفیت های هنری را پیش ببرد و انواع و اقســام 
گرایش های کارگردانی توانستند در آن فعالیت کنند، ولی 
در اینجا تولیدات بسیار شبیه تلویزیون است به طوری که 
همه فقط یک تلویزیون بازتر را به نمایش گذاشتند؛ آن هم 
نه از نظر محتوایی و هنری بلکه بیشتر در ظاهر. آماری که 
خوِد ســاترا ارائه کرده هم بسیار تأمل  برانگیز است، یعنی 
واقعــا از ۸۰ میلیون نفر جمعیت فقط حــدود ۲ میلیون 
بیننده دارند؟ دو میلیون نفری که به نظر می رسد به مرور 
زمان کمتر هم شده اســت. وقتی چیزی موفق نیست اگر 
آسیب شناســی نشود همینطور راهش را ادامه می دهد در 
صورتی که این فضا یک فرصت طالیی بود که متاســفانه با 

مدیریت اشتباه دچار وضعیت فعلی شده است.
کم شدن ارتباط نخبگان با جامعه به نفع ملت و 

مملکت نیست
او در پاسخ به اینکه به عنوان یک فیلمساز چه پیشنهادی 
برای برون رفت از وضعیت این روزهای سینما که به تعبیر 
عده ای از بحران هم گذر کرده، می تواند داشته باشد؟ گفت: 
یک دلیل کاهش تماشاگران ســینما به کرونا برمی گشت 
که در دنیا هم وجود داشــت. این مســئله در بســیاری از 
کشــورها تا حدی حل شــده ولی در کشور ما نه تنها حل 
نشده بلکه بیشتر هم شده است. به نظرم از آنجا که بخش 
زیادی از ورودی و خروجی سینما در دست دولت است، با 
سیاست های غلط، سینما را به اینجا رسانده اند. منظورم از 
سیاست غلط، به معنای »اشتباه« و »ندانستن« نیست بلکه 
به نظر می رسد یک »طراحی« پشت این ماجرا بوده تا کال 
ســینما از آن وجهه و جایگاه قبلی که بین مردم داشــت، 
فاصلــه بگیرد. این برای فوتبال و بــه طور کلی ورزش هم 
اتفاق افتاده است؛ یعنی تالش شده مسائلی که با جنبه ی 
روحی و عاطفی و عقالنی مردم ارتباط دارد از جایگاه خود 
دور شــوند. این در حالی اســت که چنین تفکر و تحلیلی 

برای ایجاد فاصله از اســاس اشــتباه است چون هر چقدر 
میزان ارتباط نخبگان با جامعه و مردم کمتر شود زمینه ی 
آسیب های روانی و امنیتی جامعه باال می رود و این چیزی 

نیست که به نفع ملت و مملکت باشد.
رئیســیان اضافه کرد:  به نظرم مدیریت فعلی در سطح 
جریان بزرگی مثل ســینما نیست. البته حرفم به این معنا 
نیست که اگر این ها نباشند اتفاق بهتری می افتد، خیر! بلکه 
معتقدم بدتر می شــود چون این تفکر در همه جا، ساری و 
جاری اســت مثل تلویزیون و شبکه ی نمایش خانگی؛ پس 
باید بحث و گفت وگو کرد که چرا اصاًل به این سمت رفتیم.

مدیریت ایدئولوژی زده و کارگردان های خانه نشین 
او گفت: نمونه ی بارز این ماجرا فســتیوال اخیر کن بود 
که اظهارنظرهایی از جاهای مختلف مطرح شــد و همه ی 
آن ها به لحاظ دانش ســینمایی مردود بودند، اما کسی به 
این چیزها اهمیت نمی دهد چرا که بیشتر، خاستگاه گوینده 
است که اهمیت دارد نه واقعیت و حقیقِت خود موضوع که 
می تواند ســینما باشــد یا ورزش و چیزهای دیگر. در این 
شــرایط گفتار دلسوزانه ی ما نیز همیشــه حمل بر نوعی 
مخالفت می شــود در حالی که نقد کردن وظیفه ی ماست و 
اصال وظیفه ی دیگری نداریم جز اینکه مشــکالت را زودتر 
از جاهای دیگر ببینیــم و آن ها را تبدیل به یک اثر هنرِی 
منتقد به وضع موجود کنیم تا کمکی باشــد برای رسیدن 

به وضع مطلوب.
وی بیــان کرد: مدیریت ما ایدئولوژی زده شــده و این 
هم از عوارض آن است که بسیاری از کارگردان های مطرح 
خانه نشین شده اند، ســطح مخاطبین سینما پایین آمده و 
برنامه ریزی درســتی هم وجود ندارد منتها چون در حال 
حاضر مسائل اقتصادی در اولویت قرار دارد کسی به فرهنگ 
و مسائل هنری در سطوح مختلف دقت نمی کند در حالی 
که به نظرم تمام آن ها ناشــی از همین عدم درک متقابل 
فرهنگی اســت. مدیریت فرهنگی کمک می کند که مردم 
آگاه شــوند اما وقتی آگاهی اتفاق نمی افتد طبیعتاً واکنش 

مردم اعتراضی خواهد بود.
برخوردهایی که در شأن تئاتر نیست

رئیسیان در بخش پایانی این مصاحبه درباره اینکه چه 
پیش بینی ای از فضای کلی مدیریت تئاتر دارد چون در چند 
وقت اخیر سختگیری و ممیزی و توقیف در تئاتر کم نبوده، 
گفت: این فضای سختگیرانه ی محتوایی نه فقط در سینما 
و تئاتر بلکه در مطبوعات و کتاب هم وجود دارد، به همین 
دلیل تاکید می کنم که اگر شــرایط مساعد بود این نمایش 
را روی صحنه می برم و به هر قیمتی حاضر نیستم کار کنم. 
اگر شرایط مطابق خواست و میلم پیش نرود طبیعتاً کاری 
انجام نخواهد شــد، چون در تئاتر هم یکسری موارد وجود 
دارد که البته در کشورهای دیگر هم به شکلی دیگر وجود 
دارد و نمی گویم که مشــکالت ما در آنجا اصال نیست، اما 
تئاتر به معنای ارتقای سطح فرهنگی و آگاهی جامعه است 
و بقیه ی چیزها در حاشــیه آن قرار دارد. متاسفانه در چند 
سال اخیر حاشیه و متن حوزه فرهنگ و هنر در ایران جابجا 
شده و مثال در تئاتر با اولین سوالی که مواجه می شویم این 
است که کار چقدر می فروشد؟! به نظرم این لفظ و این نوع 

برخورد اصال برای تئاتر مناسب نیست. 
او درباره اینکه با وجود چنین پرسشــی آیا قرار اســت 
خودش هم از چهره های ســینمایی برای پرمخاطب شدن 
نمایشش دعوت به همکاری کند؟ گفت: من در سینما هم 
هیچ وقت عالقه نداشــتم که فیلم پرفروش بسازم یا سراغ 
ساخت فیلمی نرفتم که مخاطب نداشته باشد، همیشه در 
یک سطح میانه بودم چون به نظرم هر دو نوع این نگاه ها در 
تضاد با اصالت سینماست. کاری هم که در تئاتر می خواهم 
اجرا کنم یک کمدی رمانتیک جذاب است که در عین حال 
یک نگرش منطقی دارد و پیام خوبی را از منظر موجودیت 
فــردی منتقل می کند. این نمایش چهار بازیگر دارد که به 
صورت دو زوج هستند و ترجیحم این است که بازیگر اصلی 
زن و مرد از چهره های ســینمایی - تئاتری باشــند و گپ 
اولیه ای هم زده ام و دو نفر دیگر هم از میان دوستان تئاتری 

انتخاب خواهند شد.

واکنشتحلیلیاعتراضیعلیرضارئیسیانبهوضعیتسینما

مدیران فعلی دانش سینمایی و شناخت دقیقی ندارند
بلیتفروشینمایش»شبشک«متوقفشد
توقیفنمایش»نویدمحمدزاده«؟

در پی بســته شدن بلیت فروشی 
نمایش »شــب شک«، کارگردان 
این نمایــش می گوید که حدس 
گروه اجرایی بر این است که این 
ماجرا به حضــور نوید محمدزاده 
به عنــوان تهیه کننــده نمایــش 
برمی گردد. امیرحســین بریمانی 
کارگردان جوانی اســت که برای 

چهارمین نوبت قصد داشــت نمایش »شب شــک« را در سالن شهرزاد روی 
صحنه ببرد اما از ســوی سالن متوجه شــد که بلیت فروشی نمایشش بسته 

شده است.
او درباره وضعیت اجرای خود به ایسنا می گوید: مرکز هنرهای نمایشی به سالن 
اعالم کرده که بلیت فروشــی نمایش مان بســته شده است و ما هم منتظریم 
از ســوی مرکز هنرهای نمایشی برای تشکیل جلســه و گفت وگو درباره این 

موضوع خبرمان کنند.
او توضیح می دهد که حدس گروه این است که دلیل این مساله به حضور نوید 

محمدزاده، تهیه کننده این نمایش برمی گردد.
 بعــد از حضور نوید محمدزاده در جشــنواره کن و حاشــیه هایی که در آن 
جشــنواره ایجاد شد، در محافل غیر رسمی شنیده می شد که این بازیگر برای 
مدتــی ممنوع الفعالیت خواهد شــد و بعضا حتی جزئیــات آن نیز به صورت 
شفاهی دهان به دهان شد اما این موضوع به صورت رسمی اعالم نشده است.

نمایش »شب شک« پیش تر در جشنواره تئاتر دانشگاهی روی صحنه رفته بود 
و از این جشــنواره جوایزی دریافت کرد. نوید محمدزاده که در این سال ها به 
عنوان تهیه کننده تئاتر با تعدادی از گروه های جوان و دانشجو همکاری داشته 
است، بعد از اجرای نمایش »شب شک« در جشنواره دانشگاهی، تهیه کنندگی 
آن را بر عهده داشــت و این اثر نمایشــی ســه نوبت روی صحنه رفت و قرار 
بود چهارمین دور اجراهای خود را در ســالن شهرزاد روی صحنه ببرد و شب 

گذشته پس از اولین اجرا، بلیت فروشی آن بسته شد.
از ســوی دیگر در پی بســته شــدن بلیت فروشــی نمایش »شب شک« به 
کارگردانی امیرحسین بریمانی و تهیه کنندگی نوید محمدزاده، روابط عمومی 

اداره کل هنرهای نمایشی توضیحاتی منتشر کرد.
در توضیحات روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی توضیحاتی آمده است: 
»نمایش »شب شک« به نویسندگی و کارگردانی آقای امیر حسین بریمانی که 
در تماشاخانه تئاتر شهرزاد اجرا داشته است، به دلیل عدم کسب مجوز تمدید 
و تبلیــغ نمایش، همچنین پخش بدون مجوز تبلیغات نمایش در بســترهای 
مختلف فضای مجازی ، موجب بسته شدن موقت سایت فروش بلیت نمایش از 
طرف اداره کل هنرهای نمایشی شده است. بدیهی است این مشکل با حضور 

کارگردان و رفع ابهامات موجود برطرف خواهد شد.«

»درخشش«درتاالرحافظ
بــه  »درخشــش  نمایــش 
کارگردانــی  و  نویســندگی 
 4 از  محمدی پــور  بهنــود 
تیر مــاه در تــاالر حافظ به 
به  رفــت.   صحنــه خواهد 
امور  و  روابط عمومی  گزارش 
رودکی،  بنیــاد  بین الملــل 
نمایش »درخشــش« نوشته 
و کار بهنــود محمدی پور و 

تهیه کنندگی گــروه هنری آریانا از 4 تیر ماه ســاعت ۲۰:۳۰ در تاالر حافظ 
روی صحنه است.

بازیگران این نمایش ایمان  اصفهانی، پیمان  محسنی، عادل  دولتشاهی، هیراد 
 محمــدی، مجید  اقبالی، حســن تدینی، مجید قفلی، محمدصادق  اســدی و 
فهیمه  معین هســتند.  دیگر عوامل نمایش »درخشــش« عبارتند از: مجری 
طرح: سیدعماد  عامری، برنامه ریز دســتیار اول کارگردان: آنیتا قجری، مدیر 
تولید: امیرسپهر  تقی  لو، طراح صحنه و لباس: آتش صحرایی، طراح نور: فرشاد 
 نصیــری، طراح حرکت: الهام  زارعی، طراح صدا:  محمد زمانی، طراح پوســتر 
و بروشــور: عادل  دولتشــاهی، طراح تصاویر نمایشــی: مجید اقبالی، انتخاب 
موســیقی: بهنود محمدی پور، منشی صحنه: مریم نورالدین، مشاور رسانه ای: 

اسماعیل  مرادی، عکاس: فرانک فروزی.
در خالصه داســتان نمایش آمده است: تقابل دیدگاه ساموئل بکت و استنلی 

کوبریک در یک زاغه دورافتاده در شهر نیویورک در زیر برف و باران...
عالقه مندان می توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند.

نمایش»یکگازکوچولو«درتاالرحافظ
بهرویصحنهمیرود

نمایــش »یــه گاز کوچولو« بــا طراحی، 
دراماتورژی و کارگردانی فقیهه  ســلطانی  
از امــروز در تاالر حافظ بــه  روی صحنه 

می رود.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بنیاد رودکی، نمایش »یــه گاز کوچولو« 
به نویســندگی فرزانه  ســهیلی و طراحی، 
دراماتورژی و کارگردانی: فقیهه  ســلطانی 
و تهیه کنندگــی مانیا بیضاوی از 5 تیر ماه 
ساعت ۱۸:۳۰ در تاالر حافظ روی صحنه 
است. کامران  تفتی، فقیهه  سلطانی، مهسا 

 مهجور، مسعود  میرطاهری و نورا  هاشمی در این نمایش نقش آفرینی می کنند.
دیگر عوامل این نمایش که کاری از گروه تئاتر مروارید ســیاه است، عبارتند 
از: نوازنده: رضا  کریمی، تنظیم موســیقی، افکت و گرافیک: وحید احمدی نیا، 
مشــاور کارگردان: مهسا  مهجور، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: شادی  بیات، 
گروه کارگردانی: هانیه  روحانی و ســام  صبا، طراح صحنه: ســینا  ییالق  بیگی، 
سرپرســت ساخت دکور: سید مصطفی  طباطبائی  نســب، گروه ساخت ونصب 
دکور: اســماعیل عباس زاده، مهدی عابدی، هادی عابدی و حامد زندیه، طراح 
حرکت: بهادر  فاضل، طراح نور: رضا  خضرایی، طراح لباس: ماهرخ  سلیمانی  پور، 
مدیر تولید: حسین  افتتاحی، دستیاران تولید: علی  یوسفی و علیرضا احمدی 
و عکاس: کیارش  مســیبی. در خالصه داستان نمایش »یه گاز کوچولو« آمده 
اســت: آنا هنرپیشه ی مشهور، ماریا زنی پر رمز و راز و هلن کافه دار و شاعر به 
دنبال اتفاق عجیبی که در یک شــب بــرای آنها رخ داده و… عالقه مندان به 

تماشای این نمایش می توانند بلیت آن را از سایت تیوال تهیه کنند.

کمدیفانتزیکمالتبریزیاکرانمیشود
بــه  »دســت انداز«  فیلــم 
کارگردانــی کمــال تبریزی 
پاییز  اوایل  در  اکــران  برای 
آماده می شــود. بــه گزارش 
ایســنا، »دست انداز« آخرین 
ســاخته کمال تبریزی و به 
آفریده  محمد  تهیه کنندگی 
در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و 

مرحل فنی آن تا یک سال بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داشت.  در این فیلم 
رضا کیانیان، حبیب رضایی، هدی زین العابدین، رویا نونهالی و همایون ارشادی 
و... بازی کردند. امید نعمتی )خواننده( نیز برای اولین بار به عنوان بازیگر یک 
فیلم ســینمایی در »دســت انداز« جلوی دوربین رفته است. »دست انداز« که 
در خبرهای منتشــر شده به عنوان فیلمی متفاوت در کارنامه تبریزی معرفی 
شــده، یک کمدی فانتری است که پروانه نمایش دارد و اگرچه پیش تر آماده 
اکران بود، اما بنا به تصمیم ســازندگانش و بخاطر وضعیت کرونا تا رســیدن 
شرایط مناسب تر در انتظار ماند. حال براساس گفته سعید خانی - مدیر دفتر 
پخش خانه فیلم - پس از پایان ماه صفر یعنی در اواخر تابستان و اوایل پاییز 
اکران خواهد شد. خانی به جز »دست انداز« فیلم های »دوزیست« به کارگردانی 
برزو نیک نژاد با بازی جواد عزتی، هادی حجازی فر، پژمان جمشــیدی، ستاره 
پســیانی، مانی حقیقی و سعید پورصمیمی و »سه  کام حبس« ساخته سامان 
ســالور و با بازی محســن تنابنده، پریناز ایزدیار و ســمیرا حسن پور را آماده 

اکران دارد.

اخبارکوتاه

مراســم ویژه ای برای نودمین سالگرد آغاز 
به کار جشــنواره ونیز، قدیمی ترین جشنواره 

سینمایی جهان برگزار می شود.
به گــزارش ایســنا،برنامه ویــژه نودمین 
ســالگرد آغاز برگزاری جشــنواره بین المللی 
فیلــم »ونیز« روز شــنبه ۹ جوالی )۱۸ تیر( 

برگزار خواهد شد.
این رویــداد با یک کنفرانــس بین المللی 
در کتابخانــه آرشــیو تاریخی بینــال افتتاح 
می شود و ســپس با حضور »روبرو چیکوتو« 
رئیس دوســاالنه ونیز، نسخه ایتالیایی کتاب 
»هنر بین المللی سینماتوگرافی ونیز ۲۰۲۲-

۱۹۳۲« نوشته پروفسور »جیان پیرو برونتا« 
و با حضور »آلبرتو باربرا« مدیر باســابقه این 

جشنواره رونمایی می شود. 
ایــن کنفرانس که در دو نوبــت صبح )تا 
ســاعت ۱۳:۳۰( و بعــد از ظهــر )۱5تا ۱۸( 
برگزار می شود، در بخش دوم میزبان مورخان، 
منتقدان و اســاتیدی خواهد بــود که درباره 
ارزش تاریخی برگزاری این رویداد سینمایی 
ســخنرانی می کند و در انتها نیز، دو فیلم از 
اولین دوره جشــنواره ونیز در ســال ۱۹۳۲ 
شــامل »باران«ســاخته »مانوس فرانکن« و 
»یوریــس ایونز « و »مردها چه بدجنس هایی 

هســتند« به کارگردانی »ماریو کامرینی« به 
نمایش گذاشته می شوند. 

 اولین دوره از جشنواره فیلم ونیز از تاریخ 
۶ تا ۲۱ اوت سال ۱۹۳۲ با عنوان »نمایشگاه 
هنر ســینماتوگرافی« و در قالب هجدهمین 
دوره دوســاالنه ونیز و با ایــده ای از»جوزپه 
ولپی« رئیس دوســاالنه و »لویســانو دفئو« 
به عنوان اولین رئیس این رویداد ســینمایی 
برگزار شد، جشنواره ای که کار خود را بیش از 
تمام جشنواره هایی سینمایی بین المللی آغاز 
کرده است و تا به امروز به شدت مورد حمایت 

دولت ایتالیاست.

جشنوارهونیزدرتدارکجشن۹۰سالگی


