یادداشت
تئاتر عروسکی
غیرجدی و سطحی قلمداد میشود
بهروزغریبپور

نویسنده،کارگردانتئاتروسینما
واستادنمایشعروسکی

بنا به دالیلی که راغب به گفتن آن نیستم ترجیح
میدهم بهعنوان مش��اور با جشنواره همکاری کنم
و سعیام بر این اس��ت با تمرکز بر روی آثار خارجی
ش��رکتکننده در جش��نواره به بررس��ی آثار تئاتر
دیگر کش��ورها بپردازم .تئاتر عروس��کی نسبت به
دیگر گونههای تئاتر دچار آس��یب عمیقتری شده
و این اتفاق به این دلیل افتاده که مخاطب توس��ط
اشخاصی اس��ت که تئاتر عروس��کی کار میکنند،
فراموش ش��ده اس��ت .وقتی مخاطب عام از دستور
کار اهالی تئاتر خارج شود نمیتوان انتظار داشت که
شأن و منزلت تئاتر عروسکی حفظ شود و زمانی که
مخاطب نادیده گرفته میشود آثار به سمتوسویی
میروند که فقط ب��اب طبع جش��نوارهها و عوامل
برگزارکننده جشنوارهاند و همین نگاه جشنوارهای
به تئاتر عروسکی باعث میشود افراد غیرمتخصص
وارد میدان میش��وند و ب��ا تولید آثار س��طحی از
پیش��رفت اینگونه از تئاتر جلوگی��ری کنند .ایراد
عمده تئاتر عروسکی ما به نمایشنامههای ضعیفی
بر میگردد که حاصل سطحینگری نویسندگان و
تفکر پیشپا افتاده کارگردانهایی است که بیهیچ
پیشزمینهعلمیوعملیپابهاینعرصهمیگذارند
و متأسفانه این سطحینگری تا به آنجا پیش رفته
که تعریف و نگاه مخاطب را نسبت به تئاتر عروسکی
تغییردادهاست.طبیعیاستکهمخاطبباشنیدن
نام تئاتر عروس��کی ب��ه یاد آثار هجو و مس��خرهای
بیفتد که نه ارزش هن��ری الزم را دارن��د و نه در آن
حد باارزشاند که الاقل بتوانن��د مخاطب را با دادن
کمترین پیامهای اخالقی و انس��انی سرگرم کنند؛
و چنین است که مخاطب دلزده ،تئاتر عروسکی را
نوعی تئاتر غیرجدی و س��طحی قلمداد میکند و
حتی اینگونه از تئاتر را برای قشر کودک و نوجوان
مناس��ب میبیند .علت دیگر ضعف در حوزه تئاتر
عروس��کی ،عدم مدیریت و برنامهریزی مسئوالن
اس��ت .اتفاقی که سطح کیفی آثار داخلی جشنواره
را بهطرز محسوسی پایین میآورد ،نگاه جشنوارهای
مدیران به تئاتر عروسکی اس��ت .به گمان مدیران،
جش��نواره یک رویداد فصلی است که با تمام شدن
آن پرونده تئاتر عروس��کی تا جشنواره بعدی بسته
شود و همین روش غلط و غیراصولی باعث میشود
مشکالت کماکان حلنشده باقی بمانند .تا زمانیکه
مسئوالن سعی میکنند به نوعی سبد آثار داخلی را
از نظر کمی و آماری پربارتر کنن��د و کیفیت آثار را
در وهله بعدی قرار میدهند نمیتوان توقع داشت
که آثار داخلی با قدرت بیشتری در جشنواره حاضر
شوند.پایینبودنسطحعلمیدانشگاههاعلتدیگر
ضعف تئاتر عروسکی است .چون اغلب استادان این
رشته اشخاصی هستند که از تجربه کافی در زمینه
اجرابرخوردارنیستندوبههمیندلیلنمیتواننددر
تربیتدانشجویاناینرشتهموفقعملکنند.
منبع :ایسکانیوز

آثار منتخ��ب اکران تابس��تان درحال��ی روی پرده
س��ینماهای کش��ور رفتند که عالوه بر اقبال مطلوب
مخاطب��ان از این فیلمها ،س��ینمای کش��ور ش��اهد
درخش��ش و رونق مجدد گیش��هها و رون��د صعودی
و مطل��وب اقتصادی اس��ت .بر همين اس��اس فروش
فیلمهای س��ینمای ایران در اکران کمتر از دو ماه اخیر
به حدود10میلیارد تومان رسیده است که آماری بسیار
قابلتوجهدرسالهایاخیراست.
بر اس��اس اعالم پخشکننده فیلمه��ای روی پرده،
این روزها فروش «ش��هر موشها  »2به یکمیلیارد و
512میلیون تومان« ،کالش��ینکف» به یکمیلیارد و
675میلی��ون توم��ان« ،رد کارپت» به س��همیلیارد و
90میلیون تومان« ،آذر ،ش��هدخت ،پرویز و دیگران»
به یکمیلی��ارد و 120میلی��ون تومان و «ام��روز» به
یکمیلیارد و91میلیون تومان رسیده است .همچنین

که دیزنی در زمان مشابه درسال گذشته 1/85میلیارد
ش فوقالعاده فیلمهای
دالر درآمد داش��ته اس��ت .فرو 
«مالیفیسنت»« ،کاپیتان آمریکا :س��رباز زمستان» و
«محافظان کهکشان» در تابستانی که گذشت ،نقش
مهمی در افزایش قیمت سهام کمپانی دیزنی داشت.
حتی شاید بتوان مجموعه جدید «جنگ ستارگان» را
هم از دالیل این موضوع ارزیابی کرد چرا که اکثر فعاالن
بازارسهامبهخاطر«منفعتآینده»اقدامبهخریدسهام

«فرش��تهها با هم میآیند» با 850میلی��ون تومان در
آستانه میلیاردی ش��دن است .اکبر ش��اپوری (مدیر
دفتر پخش بشرا فیلم) درباره آخرین آمار فروش «آذر،
شهدخت ،پرویز و دیگران» به کارگردانی بهروز افخمی
گفت :این فیلم اکنون در  15س��ینمای تهران درحال
اکران است و تاکنون 870میلیون تومان فروخته است.
همچنین فروش شهرستانهای فیلم با توجه به اکران
آن در  15س��ینما ،به 250میلیون تومان رسیده است.
با این حس��اب باید گفت که ف��روش جدیدترین فیلم
آقای افخمی بعد از حدود  40روز اکران به یکمیلیارد
و120میلیونتومانرسیدهاست.
محمدرض��ا صابری نیز درب��اره فروش «ام��روز» به
کارگردان��ی س��یدرضا میرکریم��ی گف��ت :این فیلم
تاکنون در تهران 841میلیون تومان و در شهرستانها
250میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت و اکران آن

راهاندازی کمپین حمایت از موسیقی در فستیوال تهران
نخستین ش��ب از فستیوال موس��یقی تهران که به
اجرای گ��روه موس��یقی «همآوایان» به آهنگس��ازی
و سرپرس��تی حس��ین علیزاده و آواز محمد معتمدی
اختصاص داشت ،شامگاه چهارش��نبه 12شهریورماه
در میان استقبال دوستداران موسیقی ایران در عمارت
مسعودیه برگزار شد و حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان
س��ینمایی میهمان ویژه آن بود .به گزارش مهر در آغاز
اجرای کنسرت این گروه موس��یقی ،طناز طباطبایی
بازیگر س��ینما بهعنوان یکی از میهمانان جشن روی
صحنه آم��د و ضمن خوش��امدگویی به حاض��ران در
محوطه باز عمارت مسعودیه درباره کمپین حمایت از
موسیقی صحبت کرد .این بازیگر سینمای ایران افزود:
همزمان با آغاز فس��تیوال موسیقی تهران این کمپین
راهاندازی ش��ده و در این کمپین از عالقهمندان به هنر
موسیقی درخواست میشود آثار موسیقایی هنرمندان
را دانلود نکنند .بعد از آن ،حس��ین علیزاده آهنگس��از
و محمد معتمدی خواننده به همراه سایر اعضای گروه

نمايش «پردهبرداري»

با حضور بازیگران معلول

نمایش «پردهب��رداری» به کارگردانی حس��ین
رحیمی که هنرمندان کمتوان ذهنی در آن به ایفای
نقش میپردازند و روایت پردهبرداری از مجسمه یک
نویسندهشناختهشدهاستدرسالناستادمشایخی
از س��وم ش��هریور میزبان عالقهمندان تئاتر است.
«پردهبرداری» درحالی در تماشاخانه مشایخی روی
صحنه میرود که اجرای این اثر در خانه نمایش اداره
تئاتر در تیرماه گذشته با استقبال مخاطبان روبهرو
ش��ده بود .دو بازیگر این نمایش هنرمندان کمتوان
ذهنیهستندکهبهگفتهکارگردانبرای آماده شدن
و روی صحنه رفتن بیش از  6ماه تمرین داش��تهاند.
بازیگر زن این نمایش شنو قادری است که نیمه چپ
مغز و نیمه راست بدنش در زمان تولد به علت اصابت
بمبی به بیمارستانی در پاوه در زمان جنگ تحمیلی
دچار ضایعه شده است .همچنین مهران قندهاری
دیگربازیگرنمایشنیزسندرومداوندارد.

محس��ن چاوش��ی روز  14مرداد ،همزمان با
سالمرگ حسین پناهی اثر «این بود زندگی» را
از آلبوم صوتی و کتاب «س�لام خداحافظ» این
هنرمندرابازخوانیومنتشرکرد.

فیلم تلویزیونی «چرکنوی��س» با بازی حامد
بهداد و ب��ه کارگردانی علی جناب وارد ش��بکه
نمایشخانگیشد.

اسباب بازیهایش درحال سودرسانی است .خط تولید
اسباببازیهایاینانیمیشنبسیارپرکاراستوجالب
اینکهلیسانس«هواپیماها»سومینلیسانسپرطرفدار
پس از «من نفرتانگیز» و «یخ زده» است.
تیم درجهبندی «اس��تریت» به دیزن��ی درجه +A
دادهان��د و به دلیل افزایش 38/53درصدی س��هام این
شرکت نسبت ب ه سال گذشته ،آن را در رده سهامهایی
کهباید«خرید»قراردادهاند.

میکنند .مشتریان سهام کمپانی دیزنی میدانند که
ساکنان «النه موش» بهزودی از مجموعه جدید جنگ
س��تارگان رونمایی خواهند کرد .در بخشهای دیگر
هم اتفاقات خوبی برای دیزنی درحال رخ دادن اس��ت.
انیمیشن «یخ زده» فروش فوقالعادهسال گذشتهاش
در سینماها را با فروش خوب در بازار نمایش خانگی هم
همراه کرده و انیمیشن جدید «هواپیماها» هم پس از
فروش220میلیوندالریاشدرگیشه،حاالبافروختن

فیلمهاي تابستان میلیاردی شدند!

خبر

متاسفانه با وجود تمام تالشهایی که به صورت
خودج��وش از جان��ب برگزارکنندگان جش��نواره
صورت گرفته اما مسئوالن بومی منطقه و اداره ارشاد
شهرس��تان بوکان با وجود فرمایشات مقام معظم
رهبری در زمینه مدیریت جه��ادی برای فرهنگ
هیچ کمکی نکردند و این مایه تأسف است که چند
جوان ب��ه صورت خودجوش و با هزینه ش��خصی و
گرفتن وام بانکی جشنواره را برگزار کنند .تا آنجا که
اطالع دارم منصور بهرامبیگی ،دبیر اجرایی و علمی
این جشنواره منطقهای با کمک تعدادی از دوستان
خود پولهای خود را روی هم گذاشتند و این رویداد
را برگزار کردند حتی میدانم آنها 7میلیون تومان را
همدربانکگذاشتندتابتوانندبعدازمدتی7میلیون
تومان وام بگیرند و با مجموع این 14میلیون تومان
و مبلغ اندکی ک��ه از حق عضویتها دریافت کردند
با 25میلیون توم��ان جش��نوارهای را برگزار کنند.
متاس��فانه دس��تگاههای فرهنگی منطق��ه اعم از
فرمانداری ،اداره ارش��اد و شهرداری هیچ کمکی به
جشنوارهنکردندوبااینکهاینفستیوالپراهمیتبه
دست جوانان عالقهمند موسیقی نواحی به بهترین
شکل اداره و اجرا شد اما شهرداری اجازه نصب یک
بنر را هم در س��طح ش��هر نداد .این جشنواره بدون
تبلیغات و البته با استقبال پرشور مخاطبان دومین
دورهخودراپشتسرگذاشتکهبهنظرمناستقبال
کمنظیر مردم نشاندهنده بس��یاری از نکات است.
حکایتبرگزاریاینجشنوارهمصداقگفته«مشک
آن است که خود ببوید /نه آنکه عطار بگوید» است
که توانس��ت بدون هیچ تبلیغ و حمایتی اینچنین
مورد توجه قرار بگیرد ،البته تنها نهادی که طی این
روزها همکاری خوبی با جشنواره داشت اداره ورزش
و جوانان شهرستان بود که همراهی خوبی با ستاد
داشت اما همچنان این برای من جای پرسش دارد
که چرا در س��ال اقتصاد و فرهنگ مسئوالن استان
و شهرستان این رویداد پراهمیت را جدی نگرفتند.
رویدادی که به اعتقاد من جوانان و نوجوانان هنرمند
منبع :مهر
در آن غوغا کردند.

اخبار كوتاه

نمایش��گران عروس��کی صبح روز جمعه 21
شهریورماه ساعت  10صبح از مقابل تاالر وحدت
راهی قطعه هنرمندان بهشتزهرا(س) میشوند
و با حضور در این قطعه بر مزار هنرمندانی چون
استاد احمد خمسهای ،کامبیز صمیمیمفخم،
ج��واد ذوالفق��اری ،اردش��یر کش��اورزی ،بیژن
نعمتیش��ریف و احمد بهبهانی میروند و به این
هنرمن��دان ادای احت��رام میکنند .قرار اس��ت
خانوادهه��ای ای��ن هنرمندان نیز نمایش��گران
عروسکیراهمراهیکنند.

موس��یقی «همآوایان» روی صحن��ه آمدند و قطعاتی
از موس��یقی ایرانی را در دو بخش اجرا کردند .کنسرت
گروه«کامکارها»همبهعنواندومینکنسرتفستیوال
تهران شامگاه پنجش��نبه 13ش��هریورماه در عمارت
مس��عودیه برگزار ش��د که طی آن این گروه موسیقی
ایرانی در 2بخش فارسی و کردی قطعاتی را اجرا کردند
که بخ��ش دوم این کنس��رت بازخورد خوب��ی در بین
مخاطبان و حاضران در عمارت مسعودیه داشت .پیش
از آغاز این کنس��رت ،حمیدرضا نوربخش ،مدیرعامل
خانه موسیقی روی سن حاضر شد و ضمن عذرخواهی
بابت تأخیر پیش آمده در اجرای کنس��رت با اشاره به
راهاندازی کمپین «من از موس��یقی حمایت میکنم»
و اظهار امیدواری از اینکه عالقهمندان به موسیقی به
این کمپین بپیوندند ،گفت« :دانلود کردنها در عرصه
موسیقی ویرانگر است .اثری که امروز عرضه میشود،
روز بعد روی سایتهای مختلف به صورت رایگان قابل
دانلوداستکهاینامردرعرصهموسیقیویرانگراست».

اتف
اق

هوشنگ جاوید

مدرسوپژوهشگر
موسیقینواحی

والتدیزنی ،ام��روزه بهعن��وان یک��ی از بزرگترین
ش��رکتهای رس��انهای و س��رگرمی جهان شناخته
میشود .اگر استیو جابز با تأس��یس «پیکسار» فصل
تازهای از انیمیشنسازی را ورق زده باشد بیشک کتاب
انیمیش��نها با والتدیزنی آغاز شده است .شرکتی که
فقط به انیمیشنسازی نمیپردازد ،پارکهای معروف
دیزنیدرسراسردنیا،کمپانیپیکسار،شبکهتلویزیونی
دیزنی،استودیویماپتها،شبکهخبری«ایبیسی»و
حتیکمپانیمعروفمارولازداراییهایشرکتبزرگ
دیزنی محسوب میشود .حاال فروش خوب فیلمهای
دیزنی در س��الجاری ،بدونش��ک خب��ر خوبی برای
سهامداران این کمپانی فیلمسازی است .سهامدارانی
که قیمت هر سهمش��ان به باالترین ح��د خودش در
15سال اخیر رسیده است .به گزارش تسنیم ،در میانه
ماه گذشته میالدی قیمت هر سهم کمپانی دیزنی به
 90/09دالر رسید .این اولینبار در 15سال اخیر بود که
هر سهم کمپانی دیزنی با رقمی بیشتر از 90دالر خرید
و فروش میشد .این روند ادامه داشت تا آنجا که قیمت
سهام دیزنی به 90/37دالر هم رسید .این روند صعودی
بسیاری را یاد دهه  80و  90میالدی انداخت .جایی که
هرسهمکمپانیدیزنیبیشتر از 100دالرخریدوفروش
میشد .اما این رقم درواقع قبل از تقسیم سهامهای این
ش��رکت بود .بخش سرگرمیس��ازی کمپانی دیزنی
بیشک مهمترین نقش را در سودرسانی به سهامداران
برعهده دارد .این بخش بهتنهایی توانسته درآمد خالص
کمپانی را در سهماهه سومسال مالی جاری تا22درصد
افزایش دهد .سهماهه سو م س��ال مالی روز  28ژوئن به
پایان رسید .درآمد خالص شرکت در این سهماه ،چیزی
معادل2/25میلیارد دالر ارزیابی شد .این درحالی است

میرعالیی

میخواهد شانه خالی کند

به نظر میرسد حاش��یههایی که تنها دو روز قبل
از تاریخ اولیهای که برای اکران «ش��ه ر موشها  »2از
سوی سازندگان قسمت اول آغاز شده بود ،همچنان
ادامه دارد .محمدعلی طالبی ،کارگردان قسمت اول
چند روز پیش به اظهارات مرضیه برومند ،کارگردان
قسمتدومدربارهپیوستنشبهپروژه«شهرموشها»
واکنش نشان داده بود ،روز پنجشنبه 13 ،شهریورماه
نسبتبهسخنانمدیرعاملسابقفارابیواکنشنشان
داد و به ایلنا گفت« :آقای میرعالیی در گفتوگویش
اظهار داش��ته برای حمایت از بخ��ش خصوصی این
فیلم را به دو نفر واگ��ذار کردند ،من در زمان مدیریت
ایشان بعد از اینکه سیسال در زمینه کودک و نوجوان
فعالیت کرده بودم ،هیچ حمایتی را ندیدم .اینکه آقای
میرعالیی از ما میخواهند در مطبوعات حرفی نزنیم
بهخاطرایناستکهمیخواهنداززیرمسئولیتهایی
کهبردوششانبوده؛شانهخالیکنند».

همچنان در  26س��ینما در کل کش��ور ادام��ه دارد .با
این حس��اب باید گفت که فروش «ام��روز» تاکنون به
یکمیلیارد و91میلیون تومان رسیده است .همچنین
علیسرتیپی-یکیازتهیهکنندگان«شهرموشها»2
 با بیان اینکه برای اولینبار در تاریخ س��ینمای ایرانیک فیلم طی  9روز در تهران میلیاردی میشود ،گفت:
پنجشنبهبا177میلیونتومانپرفروشترینروزاکران
را در تهران پشت سر گذاشتیم و مجموع فروش فیلم در
 30سینمایتهرانبهیکمیلیاردوهفتمیلیونتومان
رسید .این تهیهکننده برای اولینبار با اعالم آمار فروش
شهرستانها اظهار کرد :در  50سینمای شهرستانها
که فیلم در اکران اس��ت طی ش��ش روز 505میلیون
تومان فروش داش��تهایم که این آمار درحال اوجگیری
است و هر روز بهتر خواهد شد.
امیر قطب��ی (از دفتر پخش فیلمی��ران) درباره آمار

فروش «کالش��ینکف»به ايس��نا گفت :این فیلم پس
از  40روز نمایش به مبلغي كه در باال ذكر ش��د رسيده
است .کف فروش «کالشینکف» هنوز در سینما آفریقا
خوب است و حتی اگر س��رگروه آن تعویض شود فیلم
در تعدادی از س��ینماها به اکران خود ادامه خواهد داد.
این عضو دفتر پخش فیلمیران همچنین درباره فروش
«رد کارپت» ب��ه کارگردانی رضا عطاران نیز گفت« :رد
کارپت» اگرچه روزهای پایانی اکران را میگذراند اما با
مجموعفروشسهمیلیاردو90میلیونتومانهمچنان
در 20سینمایکشوردرحالاکراناست.
غالمرضا فرجی (مدیر دفتر پخش حوزه هنری) هم
درباره فروش «فرشتهها با هم میآیند» به کارگردانی
حامد محمدی بیان کرد :این فیلم در روز چهارش��نبه
در تهران 9میلیون تومان و در روز پنجشنبه این هفته
21میلیونو500هزارتومانفروشداشتهاست.

بابک بابایی آلبوم «برمن گذشت» را روانه بازار کرد
آلبوم موسیقی «بر من گذشت» با صدای بابک
بابایی ،با تنظیم و موس��یقی حس��ین اعتمادی و
ملودیپردازی پیمان خازنی ب��هزودی روانه بازار
هنر ایران میشود.
در این اثر که از ساختار موسیقی ارکسترال سود
میجوید و مبتنی بر ویژگیهای موس��یقی گلها
تالیف ش��ده است ،تصانیفی در دس��تگاه ماهور و
آواز دشتی ،ابوعطا و بیات اصفهان به اجرا در آمده
است.
آلبوم «بر من گذش��ت» با حض��ور بابک بابایی
(خوانن��ده) میثم مروس��تی (ویل��ن و ویلن آلتو)
پ��درام فریوس��فی (ویل��ن و ویلن آلتو) حس��ین
اعتمادی (ویلن) آتنا اش��تیاقی (ویلنسل) مهرداد
عالمی (ویلنسل) علیرضا خورشیدفر (کنترباس)
س��هراب بابکی (فلوت) پیام سوری (پیانو) پیمان
خازنی (تار) ش��ایان ی��زدیزاده (تمبک) حمید
یوسفی (تمبک) به مرحله تولید رسیده است.

دری
چه

بیمهری مسئوالن به موسیقی نواحی

تابستانی پرفروش ،سهام کمپانی والتدیزنی را داغ کرد

سیدمحمد خاتمی در یادداش��تی بر این آلبوم
نوشته است« :بر من گذشت» اثر تازهای است در
موس��یقی اصیل ایرانی با صدای گرم و خواستنی
هنرمند ج��وان آقای باب��ک بابایی ک��ه در اجرا،
انتخاب ش��عر و آهنگ ،ابتکارات ارزن��دهای را در
آن ش��اهدیم .این اث��ر ضمن وف��اداری به میراث
گرانس��نگ موس��یقی اصیل و س��نتی ایرانی ،به
یک معن��ی ،اث��ری ن��و و متضم��ن نوآوریهای
درخور توجه اس��ت که میتواند برای نسل امروز
نیز جذاب باش��د .به یاری خداوند این گام آغازین
گامهای بلند دوری را در پی خواهد داش��ت و بر
غنای میراث ارجمند هنر و فرهنگ این مرز و بوم
خواهد افزود.
به گزارش موسیقی ما ،این آلبوم شامل قطعاتی
با نامهای «بر من گذشت» (در ابوعطا)« ،کوچه»
(دشتی)« ،باغ رویا» (ماهور)« ،مجنون»(دشتی)،
«رفتم»(بیات اصفهان) است.

دغدغههای

نوجوانان افغان در تئاتر

حمی��د پ��ورآذری کارگ��ردان و م��درس تئاتر
دغدغههای گروهی از نوجوانان و جوانان افغان را در
قالب یک اثر نمایشی به صحنه میبرد .این هنرمند
تئاتر که پی��ش از این نیز نمایشه��ای دیگری را
با حض��ور نوجوانان افغان اجرا کرده اس��ت ،درباره
تجربه تازهاش به ایسنا گفت :یکسال پیش آقایی
به نام فیضی که خود افغان بود ،با من تماس گرفت
و پیش��نهاد اجرای یک نمایش با حضور نوجوانان
و جوانان افغان را مطرح ک��رد .پس از آن کارگاهی
برگزار کردیم که همچنان درحال برگزاری است.
پورآذری اضافه ک��رد :در ای��ن کارگاه هنرجویان
دغدغهها و داشتههای خود را مطرح میکنند ،اما
قرار است این دغدغهها فراتر از مسائل قومی باشد
وخیلیدرگیرجغرافیانباشد.نمایشنامهرانشمینه
نوروزی براس��اس دغدغهها و گفتهه��ای بچهها
خواهدنوشت.

چه

یادداشت
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«جورج کلونی»

رسوایی انگلیسیها را فیلم میکند

کتاب «حمله هک��ی» به قلم «نیک دیویس»
روزنامهن��گار «گاردین» ،توس��ط جورج کلونی
هنرپیشه و فیلمساز سرشناس تبدیل به فیلمی
سینمایی میشود .فعالیتهای جاسوسی شبکه
خبری «نی��وز آو ورلد» (اخبار جه��ان) روپرت
مرداک از مهمترین رسواییهای سالهای اخیر
انگلیسیها بوده که دولت این کشور را زیر سوال
ی روزنامههای مهمی چون
برد و پس از افشاساز 
«گاردین»« ،نیویورک تایمز» و «ایندیپندنت»،
س��رانجام موجب تعطیل ش��دن ای��ن کمپانی
رسانهای شد .روزنام ه «گاردین»درسال 2009
فاش کرد که «نی��وز اینترنش��نال» با مدیریت
مرداک بهطور مخفیانه به شنود مکالمات تلفنی
افراد مشهور میپرداخته است .در میان شاکیان
این پرون��ده اس��امی «ج��ود الو» و «جی .کی
رولینگ»همدیده میشد.

فیلم «قاض��ی» س��اخته دیوید دابکی��ن و با
نقشآفرینی رابرت داونی جونیور و رابرت دووال
باپیشنمایش جهانیپرزرقوبرقخودفستیوال
فیلمتورنتوراافتتاحکرد.
خالقان آلبوم نوس��تالژیک «نگاه آس��مانی»
س��رانجام بعد از گذش��ت چند دهه از تولید این
اثر موس��یقایی ،با اجرای زنده کنس��رت «شب
عاشقان بیدل» یاد و خاطره این اثر موسیقایی را
زنده کردند ،در این کنسرت موسیقایی که با یک
ساعت و نیم تأخیر اجرا شد حسامالدین سراج به
آهنگسازی و رهبری ارکستر همایون رحیمیان
قطعاتی منتخب از آلبوم «نگاه آسمانی» را برای
مخاطباناجراکردند.
فرهاد آئی��ش ،حمید جبل��ی و رضا معطریان
داوری آث��ار بخش عکس س��ومین جش��نواره
تئاترشهررابرعهدهگرفتند.
سوئد با معرفی فیلم «فورس ماژور» وارد رقابت
اسکارفیلمخارجیزبانشد.
سی داستان کوتاه هوشنگ مرادیکرمانی در
قالبکتابیباعنوان«تهخیار»منتشرمیشود.
کتابخانه شخصی زندهیاد دکتر امیرهوشنگ
کاوس��ی منتقد فقید س��ینمای ایران ،به مرکز
دایرهالمعارفبزرگاسالمیاهدا شد.

فیلمنامه «شهرزاد» تهمینه میالنی که با الهام
از داس��تان «هزار و یک شب» و «تلخون» صمد
بهرنگی اس��ت پس از هفتس��ال مجوز گرفت و
عرضهشد.
فیلمبرداری اثر مستندی درباره زندگی «بابی
مور»فوتبالیستسرشناسانگلیسیبهزودیآغاز
میشود.
سیوششمین جشنواره سینمایی قاهره از نهم
نوامبر آینده درحالی برگزار میشود که برای کنار
زدناختالفاتسیاسیمیاندوکشور،صدسالگی
سینمایترکیهراجشنمیگیرد.
برگزارکنندگان جایزه فیلم ش��ورای نوردیک
متش��کل از کش��ورهای منطقه اس��کاندیناوی
که با جای��زه نقدی 62هزار دالری همراه اس��ت،
روز گذش��ته  5فیلم را بهعنوان نامزد جایزه فیلم
 2014اع�لام کردند .فیل��م «نیمفومانیاک» از
دانمارک ساخته الرس فونتریر یکی از نامزدهای
منتخب است« .شب عینی» از فنالند« ،از مردها
و اسبها» از ایسلند« ،نابینا» از نروژ و همچنین
فیلم «توریست» از سوئد ساخته روبن اوستلوند
نامزدهایجایزهفیلمشوراینوردیکهستند.
فیلم«قصهها»ساختهرخشانبنیاعتمادپس
از حضور موفق در جشنواره ونیز ،به جشنواره فیلم
لندننیزدعوتشد.
فیلم«حوضنقاشی»بههمراهچهارفیلمکوتاه
از حوزه هنری در دومین جش��نواره بینالمللی
فیلمکودکشارجهرویپردهمیرود.
فیلمب��رداری پ��روژه پردردس��ر «هش��ت
نفرتانگیز»بهکارگردانیکوئنتینتارانتینوژانویه
ن سال روی
 2015شروع میشود و دسامبر هما 
پردهمیرود.
کتاب «مالیخولیای محبوب من» نوشته بهاره
رهنمابهچاپششمرسید.

