هفت

بازیگر ایرانی داور جشنواره «توکیو فیلمکس»

جبلی «رستم و دیو وآشنایان» را روی دیوار میبرد

تدارک جعفریجوزانی برای فیلم «یعقوبلیث»

ایسنا :بهناز جعفری بازیگر ســینما و تئاتر ،به عنوان یکی از داوران بیستمین جشنواره
«توکیو فیلمکس» در کشور ژاپن انتخاب شد .جعفری که به تازگی قرار است در فیلم تازه
داریوش مهرجویی به ایفای نقش بپردازد ،یکی از اعضای اصلی هیئت داوران جشــنواره
«توکیو فیلمکس» شده ،به زودی راهی این کشور خواهد شد .جشنواره بینالمللی فیلم
«توکیو فیلمکس» یک جشنواره بینالمللی است که هرساله در توکیو پایتخت کشور ژاپن
برگزار میشود و در سال  ۲۰۰۰توسط «تاکشی کیتانو» ،فیلمساز این کشور پایهگذاری
شده است .قبل از او امیرنادری به عنوان یک ایرانی در این فستیوال حضور داشت.

فارس  :حمید جبلی که در کارنامه هنریاش ،نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه ،فیلمسازی،
عکاسی ،نقاشی ،بازیگری ،صداپیشگی ،تئاتر عروسکی و  ...را دارد ،در نخستین روزهای
پاییزی ،مشغول برنامهریزی برای برگزاری تازهترین نمایشگاه نقاشی خود است و در عین
حال قرار است کتاب تازهاش ،میهمان کتابفروشیها شود .نمایشگاه تازه او یک نمایشگاه
نقاشی است با نام «رستم و دیو و آشنایان» که در شیراز برگزار میشود .نمایشگاه تازه این
هنرمند یک نمایشگاه انفرادی است که در آن حدود  ۲۰تابلوی نقاشی از حمید جبلی به
نمایش گذاشته میشود.

ایلنا :قرارداد تحقیق و نگارش فیلمنامه ســینمایی «یعقوب لیث صفــاری» در حوزه
تاریخ و تمدن ایرانی ،بین بنیاد سینمایی فارابی و مســعود جعفریجوزانی منعقد شد.
جعفریجوزانی خالق آثار ســینمایی چون «شیرسنگی» و «در مسیرتندباد» ،فیلمنامه
این فیلم را درباره بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان و روایت فتوت ،سادهزیستی و
نقش تاریخی این اسطوره تاریخی در اتحاد ایرانیان به نگارش درمیآورد« .یعقوب لیث»
رویگرزاده و عیار جوانی بود که متأثر از قصههای رستم ،به یاری فقرا و مظلومان شتافت و با
دسته کوچک عیارانش ،در نظر اهل سیستان به یک پهلوان افسانهای بدل شد.

یادداشت
به انگیزه حضور در یک سریال
پربیننده و چند فیلم سینمایی

مریال زارعی
تعدد در نقش و تنوع دربازی
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خبرآنالیــن« :دومینــو» بــه کارگردانی
ســیدمحمدصادق لواســانی و تهیهکنندگی
عمارسبحانی ،جلوی دوربین رفت و قرار است
به صورت ده قسمت ده دقیقهای برای عرضه در
فضای وب ساخته شود« .دومینو» یک سریال
 ۱۰قسمتی دلهرهآور است که بهتازگی جلوی
دوربین مجیدگلسفیدی رفت و فیلمبرداری آن
با  ۹بازیگر به پایان رسید .نیکی مظفری ،خاطره
حاتمی ،روزبــه حصاری ،فرانــک تمنا ،حامد
احمدجو ،ایلیا کیوان ،مونا صوفی و...بازیگران
اصلــی این مجموعــه هســتند .فیلمبرداری
پشتصحنه را حمید فروغی و ساخت ویدئو را
کیومرث بیکزند بر عهده داشتهاند.

پخشنخستدررسانهها
پخشاصلیبعدها
رضا بیات  /گروه فرهنگ و هنر

Naslefarda@gmail.com

سریا لســازی آن هــم در شــبکه
نمایشخانگــی ،بیزنس تازهای اســت
در ایران و به قــول جیرانی ،کمکم دارد
جایگزین شــبکه خصوصی میشــود
که در تلویزیون نداریم .به همین دلیل
رفتارها و گفتارها در این حوزه هنوز در
مرحله آزمون و خطاســت؛ پس خیلی
جا داریــم و خیلی راه داریــم تا به بلوغ
برسیم .گواه این مدعا پروگاندایی است
که برخی سریالها در مرحله پیش تولید
ایجاد میکنند .بهترین نمونه این روزها
دوسریال «مست عشــق» و «آقازاده»
هستند.
خبــر نخســت :وقتــی
پیشتولید کلید میخورد
حامد عنقا و بهرنگ توفیقی ،حاال یکی
از زوجهای سریالسازی کشور هستند.
آنها پیش از این «انقالب زیبا»« ،پدر»
و «بر ســر دوراهی» را بــرای تلویزیون
ســاختهاند و حاال قرار اســت در شبکه

نمایشخانگــی هــم این همــکاری را
تکرار کنند .سعید رجبیفروتن ،یکی از
مدیران سازمان سینمایی در یادداشتی
درباره اتفاقات شبکه نمایش خانگی به
سریال «آقازاده» اشــاره کرده ،نوشته
است :این ســریال قصهای پرالتهاب و
جذاب را روایت میکند که نام شخصیت
اصلی آن حامد و حرفه او دادیاری است.
اینطورکه از نام ســریال و این توضیح
رجبیفروتن برمیآیــد ،احتماالً با یک
سریال با موضوعی اجتماعی و کنایههای
روز ،یا شاید با یک عاشقانه متفاوت روبهرو
خواهیم شــد .ســریالی که باید دید آیا
میتواند موفقیت سریال «پدر» را برای
این زوج در شبکه نمایش خانگی آن هم
در این روزهای پرحاشیه این شبکه تکرار
کند یا خیر.
آقای کارگردان فرمودند...
حامــد عنقــا ،تهیهکننــده و
نویســنده ســریال «آقازاده» اخیرا ً از
اهداف تیم سازنده و مضمون این سریال
صحبت کرده است .سریال «آقازاده» قرار

است حاصل همکاری جدید حامدعنقا
و بهرنگ توفیقی باشــد .کارگردان این
ســریال بهرنگ توفیقی و وظیفه تهیه،
طراحی و نگارش آن برعهده حامد عنقا
اســت .بنابر جدیدترین اخبار سینمای
ایران ،حامد عنقــا اخیرا ً درباره مضمون
سریال «آقازاده» صحبت کرده و به نوعی
اهداف تیم سازنده از ساخت این سریال
را شرح داده است.
حامــد عنقا دربــاره موضوع ســریال
«آقــازاده» گفــت :بهرغــم حرفها،
حساســیتها و شــایعاتی کــه برخی
پیرامون «آقازاده» شکل دادهاند ،سعی
میکنیم سریالی را با یک موضوع بهشدت

بهروز بسازیم؛ به شکلی که حال و هوای
ســریالهایی مثل «قلب یخــی» و ...را
داشته باشد .موضوعاتی را در این سریال
میگوییم که الزم اســت مردم بدانند و
درباره چیزهایی است که آنها با گوشت
و پوستشان احساس میکنند ،اما پشت
پردهاش را نمیدانند .حامد عنقا اضافه
کرد :ما «آقازاده» را فقط برای سرگرمی
مردم نمیسازیم تا تنها در سبد تفریحات
و اوقات فراغت آنها قــرار بگیرد؛ حتی
سریالی نمیسازیم که بتوان بعد از دیدن
آن به راحتی
خوابیــد .حامد عنقــا ،در نهایت گفت:
درعینحــال کــه قصــهای ملتهــب

و پیچیــده را روایت میکنیــم ،مفهوم
اولیه و اصلیمان حیا اســت و همه این
داستان پروپیچ و خم ،در ستایش وجود
مقدس امام رضا (ع) ســاخته میشود
و این پروژه به نام ایشــان سند خورده
است .ســریال شــبکه نمایش خانگی
«آقازاده» به کارگردانی بهرنگ توفیقی
با بازی امیر آقایی ،امیــن تارخ ،مهدی
ســلطانی ،کامبیــز دیرباز ،جمشــید
هاشــم پور ،ســینا مهراد ،امین حیایی
و نیکیکریمی در حال ســاخت است.
حامد عنقا و بهرنــگ توفیقی ،پیش از
این سابقه ســاخت ســریال «پدر» را
دارند.

رونمایی از سیوهشتمین فیلم کارگردان  ۸۹ساله

به کارگردانی «لن وایزمن»

جدیدترین فیلم «کلینت ایستوود» باعنوان «ریچاردجول» برای نخستینبار در موسسه فیلم آمریکا
دیده میشود .فیلم زندگینامهای «ریچارد جِ ِول» جدیدترین فیلمی که کلینت ایستوود ساخته
است برای نخستین بار  ۲۰نوامبر در جشن موسسه فیلم آمریکا به نمایش درمیآید .این جشن در
«چاینیز تئاتر هالیوود» برگزار میشود.
«ایستوود» ،یکی از چهرههایی اســت که جایزه یک عمر دستاورد هنری را از موسسه فیلم آمریکا
دریافت کرده است.
رئیس این انستیتو از کلینت ایستوود  ۸۹ساله به عنوان یک شمایل آمریکا یاد کرد که همچنان در
حال غنیترکردن میراث فرهنگی کشورش است و گفت :این افتخاری برای این موسسه است که
جدیدترین اثر این کارگردان را اولینبار در آنجا به نمایش درآورد.
در این فیلم «پل والتر هاوزر» در نقش یک مأمور امنیتی بازی کرده که با کشف یک بمب در المپیک
پارک در جریان رقابتهای المپیک آتالنتا در ســال  ۱۹۹۶زندگیاش با یک چالش جدی روبهرو
شد و پس از اینکه ابتدا از او به عنوان یک قهرمان ملی یاد شد ،بعد این تصور به وجود آمد که همه
اینها ساختگی بوده است .پس از تحقیقات  ۸۸روزه توسط افبیآی و پس از آنکه فشار زیادی بر
این مأمور امنیتی وارد آمد ،معلوم شد او بیگناه بود و هیچ دسیسه و توطئهای برای به دروغ قهرمان
شدن او چیده نشده بود .با این حال او هرگز سالمت خود را به دست نیاورد و سال  ۲۰۰۷در حالی
که هنوز جوان بود ،درگذشت.

ســاخت فیلمی جانبی از «جان ویک» با عنوان «بالرینا» با بازی یک زن در نقش اصلی در دستور
کار قرار گرفت.
اسپینآفی( )Spin-offاز «جان ویک» با عنوان «بالرینا» به کارگردانی «لن وایزمن» ساخته میشود.
«بالرینا» با محوریت یک شــخصیت آدمکش زن در کمپانی الینزگیت توسط لن وایزمن ،شکل
میگیرد .شن هاتن ،یکی از نویسندگان «جانویک :بخش- ۳پارابلوم» فیلمنامه این فیلم را نوشته
است .موضوع این فیلم افشا نشده و معلوم نیست آیا «کیانو ریوز» که نقش جان ویک را بازی میکند
در این اسپینآف ظاهر خواهد شد یا خیر.
درعینحال استودیو الینزگیت بر ســاخت «جان ویک  »۴متمرکز است و پس از افتتاحیه موفق
«جان ویک  »۳در ماه می امسال ،خبر ساخت این پروژه را اعالم کرد.
قرار است «جان ویک  ۲۱ »۴می سال  ۲۰۲۱راهی سینماها شود .قسمت سوم از این مجموعه اکشن
به کارگردانی «چاد استاهلســکی» که خودش ابتدا بدلکار بود ۳۲۳ ،میلیون دالر فروش کرد که
پرفروشترین فیلم الینزگیت در پنج سال اخیر شد .وی قرار است «جان ویک  »۴را هم بسازد .وایزمن
فیلمهای دیگری چون «جهان زیرین»« ،جهان زیرین :تکامل» و «جان سخت» را در کارنامه دارد.
«اسپینآف» یا سریال جانبی در صنعت فیلم و سریالسازی به اثری گفته میشود که برگرفته از یک
فیلم یا سریال دیگر باشد .اسپینآف ،جزئیات بیشتر از یک اثر مانند موضوعات ،تمرکز بر کاراکترها،
داستانهای پیش و پس از داستان اصلی را روایت کند.

پاسخ «رابرت داونیجونیور» به اسکورسیزی

محصول  ۲۰۱۸فرانسه و کانادا را جمعه ساعت  20 :30ببینید

بازیگر نقش «مرد آهنی» ،جدیدترین فردی است که در پاسخ به نظر «مارتیناسکورسیزی» مبنی
بر اینکه فیلمهای مارول «سینما نیست» ،صحبت کرد.
نظر اسکورسیزی ،پس از اینکه «دنیای مارول» را با پارکهای موضوعی مقایسه کرد ،واکنشهای
مختلفی را برانگیخته است .وی گفته بود این سینما نیست چون سعی ندارد احساسات و تجربیات
روانشناسانه را از فردی به فرد دیگر منتقل کند.
اکنون «داونی جونیور» در گفتوگویی رادیویی گفته است ،نظر اسکورسیزی را محترم میشمارد.
بازیگر «مرد آهنی» در این مصاحبه گفت :من از نظر اسکورسیزی تقدیر میکنم؛ زیرا میدانم این
فیلمها شبیه هیچ چیز دیگری نیست؛ ما به همه چشماندازهای مختلف نیاز داریم تا بتوانیم به دل
سینما برسیم .وقتی مصاحبهکننده سعی کرد او را به حرف بیشتر وادار کند و گفت به نظر میرسد
دارد خیلی مهربانانه با نظر اسکورسیزی برخورد میکند و افزود آیا وقتی او گفت این سینما نیست،
به آنها توهین شد؟ داونی جونیور گفت :نه واقعاً .اگر کسی بگوید «آیرون من» سینما نیست ،آیا
چیزی عوض میشود؟ نه چون این برای من سینماســت .این بازیگر افزود :درمورد فیلمهای ژانر
چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد و من خیلی خوشحال هستم که بخشی از این مشکل باشم؛
البته اگر چنین چیزی مشکل باشد؛ چون نمیشود این فرم هنری سینمایی را نادیده گرفت.وی
افزود :به هرحال عجیب است که مثل یک هیوال وارد شــوی و رقابت را به شیوهای نمایشی از بین
ببری ،این هم یک پدیده است.

فیلم علمی ـ تخیلی «تنها یک نفس» به کارگردانی «دانیل رابی» از شبکه چهار سیما پخش میشود.
«تنها یک نفس» به کارگردانی دانیل رابی محصول  ۲۰۱۸فرانسه و کاناداست که جمعه (۱۹مهرماه)
ساعت  20 :30از شبکه چهار سیما پخش می شود.
در این فیلم بازیگرانی چون رومن دوریس ،اولگا کوریلنکو ،فانتین آردوئن ،میشل رابین ،آنا گیلور،
الکسیس ماننتی ،موریس آنتونی ،رابین بارده و … به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم برنده چهار جایزه و کاندیدای دریافت شش جایزه دیگر از جشنوارههای بینالمللی فیلم
شده است.
در خالصه فیلم آمده است :بر اثر زلزله ،مه و غباری مرگبار تمام سطح شهر پاریس را فرامیگیرد.
«ماتئو» به همراه همسرش به طبقات باالتر فرار می کند؛ اما دختر نوجوان آنها در خانه میماند چون
به دلیل بیماری باید در یک حباب مخصوص زندگی کند .دختر ماتئو ،تا وقتی که شارژ این حباب
تمام نشود میتواند زنده بماند ،از طرفی امکان جابهجایی دختر نیز وجود ندارد؛ مگر اینکه لباس و
تجهیزات مخصوص این جابهجایی را از بیمارستان بیاورند .ماتئو ،تصمیم میگیرد با کپسول اکسیژن
همسایه ،خود را به بیمارستان برساند تا بتواند تجهیزات مورد نیاز دخترش را بیاورد...
مدیریت دوبالژ این فیلم ســینمایی را میرطاهر مظلومی ،برعهده داشــته اســت و در این فیلم
سعیدمظفری در نقش متیو ،زهره شکوفنده در نقش آنا ،اکبر منانی در نقش لوسین ،مینا شجاع در
نقش کولت ،نغمه عزیزیپور در نقش سارا به صداپیشگی میپردازند.

«ریچاردجول» دیده میشود

مارول برای من سینماست

ایرنا:
آیین رونمایی از سه ترجمه
انگلیسی ،اردو و عربی کتاب
«به صحرا شدم عشق باریده بود»
در کتابخانه عمومی پارک شهر با
حضور مؤلف ،غالمعلی حدادعادل،
علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد
کتابخانههای عمومی کشور،
محسن چینیفروشان مدیر
دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،هادی
انصاری و عالقهمندان و خبرنگاران
برگزار شد.

ایبنا :جایزه ادبی «شاتو التورکارنه»که پیش
از این نویسندگان بزرگی چون «میالنکوندرا»
و «میشــل اولبک» را برنده معرفی کرده بود،
در مراســمی کــه در پاریس برگزار شــد به
«ماریوبارگاسیوسا» ،مشــهورترین نویسنده
آمریکایالتین و برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۱۰
تعلق گرفت.

«دومینو» با بازی
نیکی مظفری کلید خورد

عکس  :زومیت

فرامرز روشنایی  /خبرآنالین
گاهی میتوان با تکیه بر نــام و چهره یک
بازیگر ،فیلمها و قصهها وســکانسهایی را
تداعی کرد که در ذهــن و حافظه تاریخی
ما ثبت و ماندگار شــدهاند .به این معنا که
آن بازیگر به قدری هنرمندانه و توانمند به
ایفای یک نقش یــا بازنمایی یک موقعیت
دراماتیک پرداخته که آن صحنه را جاودانه
کرده اســت .گاهی هم نقش بازیگر فراتر
از این رفتــه و یکتنه یک فیلــم را نجات
میدهد .چه بسیار فیلمهایی که قصه آن و
حتی نام فیلم را فراموش کردهایم اما چهره
و بازی بازیگرش را همواره به یاد میآوریم.
مریال زارعی از آن دســت بازیگرانی است
کــه بســیاری از بازیهایــش واجد این
ویژگی بــوده و به مانــدگاری و ثبیت یک
اثر در حافظه مخاطب کمک کرده اســت.
او بازیگری توانمند به ویژه از حیث حسی
و درک عاطفی شــخصیت است که امکان
همذاتپنداری خوبــی را برای مخاطبش
فراهم میکند .تنوع نقشها به عنوان یک
مؤلفه مهم در کارنامه بازیگریاش را کنار
بگذاریــم ،پذیرش نقشهــای پرچالش و
سخت بهویژه از منظر شخصیت درونی که
نیازمند بازیهای برونگرایانه و پویاســت
از ویژگیهای مهم او درمقــام یک بازیگر
است .بیهوده نیســت که او یکی از جمله
رکوردداران جوایز جشــن خانه سینما در
حوزه بازیگری اســت .اگــر بخواهیم یک
دلیل بر توانمندی بازیگری او بیاوریم باید
به انتخــاب او در دو فیلم «دربــاره الی» و
«جدایی نادر از ســیمین» از سوی اصغر
فرهادی اشاره کنیم .فرهادی که خودش
نیز یکی از رکوردداران جوایز جشــن خانه
سینماســت ،در انتخاب بازیگر وســواس
زیــادی دارد و اگر تواناییهــای حرفهای
بازیگری برای او اثبات نشود از او برای حضور
در فیلمش دعوت نمیکند.جالب اینکه بعد
از فرهادی ،مریال زارعی بیشترین جایزه را
از جشن خانه ســینما دریافت کرده است.
او برای فیلمهای «دو زن»« ،ســربازهای
جمعه»« ،درباره الی» و «شــیار  »۱۴۳در
نقشهای مکمل و اصلــی چهار تندیس
دریافت کرد .زارعــی در نقش اصلی فیلم
«شیار  »۱۴۳به گونهای ظاهر شد که کلیت
نقش و شــخصیتی که او در مقام یک مادر
ایفا کرد ،با تار و پود قصه چنان در هم تنیده
شده بود که بدون حضور او نه قصه ،هویت
دراماتیــک مییافت و نه اگــر او را حذف
میکردیم ،چیزی از فیلــم باقی میماند.
درکنار آن زارعی به ویژه در ایفای نقشهای
مکمل و کوتاه ،عالوه بر مهارتهای بازیگری
از هوش عاطفی و حســی باالیی برخوردار
است و همین ویژگی کمک میکند تا او در
خلق موقعیتهای دراماتیک ،تاثیرگذار و
موفق باشد و صحنههایی را از نقشآفرینی
خود به جای بگذارد که در خاطر بماند .بازی
کوتاه اما درخشــان او در فیلم «سربازهای
جمعه» مســعود کیمیایی از یاد نمیرود؛
زنی معتاد و دســتبند زده کــه به خاطر
فوت مادر از زندان برگشته و یک سکانس
احساســی پرقدرت را بازی میکند .مریال
ِ
زارعی همین توانایی را بــار دیگر در فیلم
«کیفر» حســن فتحی به نمایش گذاشت
که در صحنــه در ِد دل کردن او با مصطفی
زمانی به اوج خود رســیده بــود .از دیگر
ویژگیهای مهم مریال زارعــی ،توانایی او
در ایفای نقش زنانه در دو موقعیت متفاوت
و متضاد اســت .او هم در فیلمهایی مثل
«جدایی نادر از سیمین» یا برخی فیلمهای
تهمینه میالنی در نقش زن قدرتمندی که
میتواند از حق خود دفاع کنــد و در برابر
ظلم اجتماعی مقاوم باشد ،به خوبی ظاهر
شده است .همچنین او در ایفای نقش زنانی
که حقوقشان پایمال شــده و مورد ستم
یا بیمهری قرار گرفتهاند ،تماشــایی بوده
است؛ نمونهاش در فیلم «زیر سقف دودی»
پوران درخشنده .در نهایت آنچه که میتوان
در ارتباط با بازی زارعی عنوان کرد ،اینکه
وقتی او نقشی را میپذیرد ،با تمام وجود،
خود را دراختیار آن نقش گذاشته و آن را در
ویژگیهای شخصیتی خود نهادینه میکند
و از تمام حواس و انرژی و توان عاطفی خود
برای بازنمایی آن نقش بهره میبرد.
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ماریو بارگاسیوسا
در فرانسه جایزه گرفت

یک آدمکش زن وارد دنیای «جان ویک» شد

«تنها یک نفس»؛ دیدنی و مهیج

تجربه تلخ بازیگر زن برنده
اسکار در کودکی

کافه ســینما« :لوپیتا نیونگو» بازیگر برنده
جایزه اسکار ،ســالها پیش از آنکه به آمریکا
بیاید در کشور خودش«کنیا» تبعیضی رنجآور
را تجربه کرده بود .لوپیتــا ،در کودکی قربانی
«کالریسم» (تبعیض بر پایه رنگ پوست) بود و
آرزو میکرد کاش رنگ پوست متفاوتی داشت.
نیونگو میگوید :در جهانی که داشــتن رنگ
پوست روشنتر مزیت اســت ،کالریسم فرزند
نژادپرستی است .کالریسم رفتار تبعیض علیه
افراد با رنگ پوست تیرهتر در یک نژاد است .در
این سوءرفتار افراد با رنگ پوستهای روشنتر
ترجیح داده میشــوند .نیونگو که از قربانیان
این پدیده است ،میگوید« :در کودکی با رنگ
پوستم راحت نبودم چون حس میکردم داشتن
رنگ پوست روشنتر در این جهان مزیت است.
خواهر کوچکترم که رنگ پوستش روشنتر بود
را زیبا خطاب میکردند .این رفتار ناخودآگاه به
من احساس بیارزش بودن میداد».

تجربه کارگردانی نوجوانان
جذاب است

مهر :لیلی رشــیدی ،بازیگر و کارگردان تئاتر
که این روزها مشــغول کارگردانی مشــترک
اثری نمایشــی به همراه حمید پورآذری است
که اجرای خود را از امروز در عمارت روبرو آغاز
میکند ،گفت :خیلی خوشــحالم که به همراه
حمید پورآذری ،کارگردانی نمایشی را با حضور
هنرجویان نوجوان آموزشگاه «هنر هفتم» انجام
میدهم .این نمایش ماحصل ورکشاپ برگزار
شده من و پورآذری اســت و بیش از چهار ماه
زمان برای تمرین آن صرف شده است .وی درباره
موضوع نمایش موردنظر ،توضیح داد :نوجوانان
خودشان موضوعی بسیار جذاب هستند و این
نمایش نیز بر اساس اتودهای هنرجویان نوجوان
شرکت کننده در ورکشاپ و حضورشان شکل
گرفته است.

«فرشیدشکیبا»

قائممقام مرکز سیمای استانها شد

ایرنا :معاون امور اســتانهای رســانه ملی در
حکمی «فرشیدشــکیبا» را بهعنوان قائممقام
رئیس مرکزسیمای استانها منصوب کرد .در
حکم دارابی آمده اســت :نظر به تعهد ،دانش و
تجارب رسانهای و اجرایی جنابعالی ،به موجب
این حکم به ســمت سرپرســت حوزه «قائم
مقام رئیس مرکز ســیمای استانها» منصوب
میشوید.

مستندی درباره «چرنوبیل»
برنده مسابقه جوانان اوراسیا

فارس :مســتندی از«بالروس» درباره زندگی
مردم منطقه «چرنوبیل» برنده مســابقه جوانان
اوراسیا شد .مستند «روستای دودیچی» اثر کسنیا
لبدییوا برنده مســابقه فیلمهای مســتند کوتاه
اجتماعی با نام «اوراســیا ـ مستند  ۴دقیقهای»
شــد« .یرنار توکتاگانوف» از قزاقستان به خاطر
فیلم «خانهمادری» در جایــگاه دوم قرار گرفت.
این مستند درباره میزان شانس یک کودک برای
ماندن با مهمترین شخص در روی زمین ـ بهزعم او
ـ با وجود مخالفت دیگران است« .آنتونگریدنف»
از روسیه به خاطر مستند «زندگی در  ۹۰سالگی»
برنده جایزه نقرهای شد« .ایوان ژیمایف» از روسیه
هم با «فراتر از زمان» (در مورد شانس دوباره برای
معتادان به مواد مخدر) شایسته دریافت نشان برنز
شد .در این مسابقه بیش از  ۱۵۰فیلم از کشورهای
بالروس ،ارمنستان ،آذربایجان ،استونی ،روسیه،
ایاالت متحده ،قزاقستان و  ...حضور داشتند که
 ۲۸مستند به بخش مسابقه راه یافتند.

