جایزه ویژه برای «اندی سرکیس» در بفتا

سحر دولتشاهی کنار پژمان جمشیدی در «خط فرضی»

مهر« :اندی سرکیس» کارگردان و بازیگر بریتانیایی در جوایز سینمایی بفتا  ۲۰۲۰تجلیل میشود .اندی سرکیس که خالق شماری
از شخصیتهای نمادین سینما مانند «گالوم» بوده است ،امسال در مراسم اهدای جوایز بفتا تجلیل میشود .این بازیگر ،تهیهکننده
و کارگردان یکی از جوایز برتر آکادمی بریتانیا را برای مشــارکت فوقالعاده در سینما ،دوم فوریه دریافت میکند .سرکیس که بازیگر
فیلمهایی چون «جنگ برای ســیاره میمونها» ســاخته مت ریوز« ،جنگ ســتارگان :آخرین جدای» به کارگردانی ریان جانسون
«پلنگ سیاه» ساخته ریان کوگلر بوده ،دو بار هم نامزد بفتا شده است« .نفس بکش» و «کتاب جنگل :ریشهها» از فیلمهایی هستند که
توسط سرکیس ساخته شدهاند .جایزه مشارکت فوقالعاده در سینمای بریتانیا تا پیش از این به چهرههایی چون الیزابت کارلسن ،ریدلی
و تونی اسکات و جان هارت اهدا شده است.

فیلمبرداری فیلم سینمایی «خط فرضی» با تهیه کنندگی علی مصفا و بازی سحر دولتشاهی ،پژمان جمشیدی ،حسن پورشیرازی و آزیتا
حاجیان در تهران ادامه دارد .فیلمبرداریِ این فیلم سینمایی ،با نویسندگی و کارگردانی فرنوش صمدی و تهیهکنندگی علی مصفا در
تهران ادامه دارد .امیررضا رنجبران ،صدف عسگری ،محمد حیدری ،نوید بانی ،نوا نعمتی ،کتایون سالکیُ ،د ِره هِالالت ،مانیکا درخشنده
رؤیا سلیمی ،هادی افتخارزاده ،صفورا کاظمپور ،آیدین شفایی ،البرز آیینی ،میالد شیبانی ،عارف برهمن ،حامد توکلی ،سروین ضابطیان
پردیس شیروانی ،رامتین مویدپور ،عرفان افشاریپور و آیلین جاهد نیز از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند .لیست کامل عوامل
«خط فرضی» عبارت هستند از فرنوش صمدی(نویسنده و کارگردان) ،علی مصفا (تهیهکننده) ،ماهان حیدری(جانشین تهیهکننده و
مجری طرح) ،مسعود سالمی (مدیر فیلمبرداری).
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کارگردان نمایش «زندگی با طعم خردل» مطرح کرد:

حاشیه
صهبایی :شهرداد روحانی فرار کرد!

شب پرحاشیه تاالر وحدت

5

نگاه انسانیبهمصائبخانوادهجانبازهایشیمیایی

نخستین نقشآفرینی علیرضا داوودنژاد در سینمای ایران
علیرضا داوودنژاد ،نویســنده و کارگردان پیشکســوت سینما
در فیلم سینمایی «شــنایپروانه» به کارگردانی محمدکارت
تهیهکنندگی رسول صدرعاملی و سرمایهگذاری محمدصادق
رنجکشــان بهعنوان بازیگر مقابل دوربین رفته اســت .در این
فیلم سینمایی که ترکیب بازیگران قابل توجهی دارد ،حضور
علیرضا داوودنــژاد در یکــی از نقشهای کلیــدی ،میتواند
برای اهالی ســینما و مخاطبان فیلم موجب کنجکاوی باشد.
داوودنژاد که طی حدود ۵۰سال فیلمسازی بهعنوان سینماگری
جریانساز شناخته میشود ،برای نخســتینبار در یک فیلم

سینمایی به ایفای نقش پرداخته است .در این فیلم سینمایی که
یک درام ملتهب اجتماعی را روایت میکند ،سیدمازیار هاشمی
بهعنوان مجری طرح حضور دارد .همچنین در این فیلم دیگر
بازیگرانی همچون :جواد عزتی ،امیــر آقایی ،طناز طباطبایی
پانتهآ بهرام ،علی شــادمان ،ناهید مسلمی ،مهدی حسینینیا
ایمان صفا ،مهلقا باقری ،نادر شهسواری ،بهروز پناهنده ،روحاله
مهرابی ،نیلوفر شهفری ،محمد مطهریپور ،مهرداد خانی ،الدن
ژاوهوند ،مجتبی یوسفی و با معرفی آبان عسکری به ایفای نقش
میپردازند.

عکس  :پیام خبر

ایبنا :سعید نجفیان ،کارگردان «زندگی با طعم خردل»
با اشاره به روایت صدمهها و آســیبهایی که خانواده
جانبازان شــیمیایی با آن روبهرو هستند،عنوان کرد:
در این نمایش از کلیشهها و نگاه احساسی پرهیز شده
اســت .کارگردان نمایش «زندگی با طعم خردل» که
این روزها در تماشاخانه ســرو انجمن تئاتر انقالب و
دفاع مقدس روی صحنه است ،درباره ویژگیهای این
اثر نمایشــی گفت« :زندگی با طعم خردل» نمایشی
در حوزه تئاتر دفاع مقدس است که بیشتر به زندگی
خانواده جانبازها و همســر و فرزندان آنها میپردازد.
وی ادامه داد :این نمایش داستان خانوادهای را روایت
میکند که پدر خانواده در دوران جنگ شیمیایی شده
است و حاال تأثیر گاز خردل بر فرزندش «خاطره» نیز
که در آستانه ازدواج است ،مشاهده میشود و آینده و
ازدواج او را تحتتأثیر قرار میدهد .پدر بازگویی این راز

را به «عموابراهیم» میسپارد؛ اما خاطره بعد از شنیدن
این راز ناپدید میشــود .نجفیان ،دربــاره پرداختن
به مشــکالت خانوادههای جانبازان شــیمیایی بیان
کرد :در این نمایش بیشتر از اینکه مستقیم به مقوله
جنگ و دفاعمقدس بپردازیم ،به آسیبها و صدماتی
که این اتفــاق ناجوانمردانه بر زندگــی خانوادههای
جانبازان و شهدا گذاشته اســت ،پرداختهایم .در اجرا
نگاه رئالیســتی به داســتان نداریم و در این زمینه به
متن وفادار نبودهایم؛ به این شکل که تابلوها و تصاویری
انتزاعی به اجرا اضافه شــده که ممکن اســت ارتباط
چندانی به داستان اصلی نداشته باشد .وی با اشاره به
حمایت نکردن از نمایشهایی با موضوع دفاعمقدس
بیان کــرد :در میان این همه اتفاق تئاتری ،میشــود
از نمایشهایی که با موضوع دفــاع مقدس به صحنه
میروند ،بیشــتر حمایت کرد .این متن نمایشــی به

آدمهایی میپردازد که بیشــترین لطمات و کمترین
توجه را در طول سالهایی که از جنگ گذشته است در
جامعه و البته در حوزه ادبیات نمایشی دریافت کردهاند.
این اثر نمایشی به دور از کلیشههای رایج درباره دفاع
مقدس توسط «محمدغدیرزاده» نوشته شده است و
زندگی خانوادههایی را به تصویر میکشد که ناخواسته
درگیر بیماری و عوارض ناشی از بمبهای شیمیایی
شدهاند .کسی که به جنگ میرود خودش این تصمیم
را گرفته است اما همســران و فرزندان آنها انتخاب
نکردهاند که بیمار شــوند به همین جهت پرداختن به
زندگی و سرنوشت آنها مسئله دراماتیکی است.
نجفیان ،در پایان صحبتهایش متذکر شــد :در این
نمایش یک داســتان خانوادگی و اجتماعی به تصویر
کشیده میشود که جنگ تنها اتمسفری برای روایت
این داستان است .نگاهی شعاری و احساسی به اتفاقات

نداشتهایم و با نگاهی انســانی و روایتی بیطرفانه به
بیان اتفاقات پرداختیم؛ چون به هرحال مسائل مطرح
شده آنقدر دردناک هستند که دیگر نیازی به اغراق
وجود ندارد .در این نمایش که براساس متن منتخب

سیزدهمین جشــنواره تئاترمقاومت تولید شده است
یعقــوب صباحی ،علــی یعقــوبزاده ،بهارکریمزاده
سپیده پهلوانزاده ،ســاالر نجفیان ،ملیکا اصالفی و
حلما یعقوبزاده حضور خواهند داشت.

همکاری روحاله حجازی و رضا عطاران در فیلم «روشن»
با پایان پیشتولید فیلم ســینمایی «روشن» ششمین ساخته
سینمایی روحاله حجازی ،فیلمبرداری این فیلم در تهران آغاز شد
و رضا عطاران به عنوان بازیگر اصلی جلوی دوربین این کارگردان
رفت«.روشن» مانند فیلم قبلی حجازی اثری است که ترکیبی
متفاوت از بازیگران سینما و تئاتر در آن به ایفای نقش میپردازند.
رضا عطاران ،سارا بهرامی ،مسعود میرطاهری ،مهدیحسینینیا
محمد ولــیزادگان ،نازنین ســهامیزاده ،ابراهیم عزیزی ،علی
رحیمی ،حمیدرضا حیدری ،هدیه آذیدهاک ،امیرکیوان معصومی
با معرفی بازیگر خردســال ســرگل لواســانی ترکیب بازیگران

«روشن» را تشکیل می دهند.
ک بازیگر دیگر طی روزهای آینده به گروه اضافه خواهد
همچنین ی 
شــد که طی خبرهای بعدی معرفی میشود« .روشن» برخالف
ساختههای اخیر حجازی یک فیلم پرلوکیشن است که پیشبینی
میشود فیلمبرداری اش تا آخر امسال ادامه داشته باشد.
آخرین ساخته ســینمایی حجازی «اتاق تاریک» بود که برای
نخستین بار در سی وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد
و پس از آن در بسیاری از جشنوارههای معتبر بینالمللی روی پرده
رفت و جوایز متعددی دریافت کرد.

مهر :تازهترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران
درحالی 3بهمنماه با رهبری «منوچهر صهبایی»
در تاالر وحدت برگزار شد که این اجرا شبی تلخ و
پرحاشیه برای مخاطبان رقم زد .طبق اعالم قبلی
در این برنامه آثاری منتخــب از «راخمانینف» و
آثاری از «بتهوون» برای تماشاگران اجرا شد .بنیاد
رودکی اعالم کرده بود :با توجه به مشکالت پزشکی
و به درخواست «شــهرداد روحانی» ،رهبر دائم
ارکستر سمفونیک تهران ،این ارکستر به رهبری
صهبایی اجرا میشــود .انتقادات تند صهبایی در
واکنش به ایــن اطالعیه در حاشــیه اجرا ،باعث
شد تازهترین ارکستر سمفونیک تهران تبدیل به
پرحاشیهترین کنسرت طی سالهای اخیر شود.
کمااینکه غیبت ناگهانی و طوالنیمدت روحانی
نیز در برخی محافل غیررسمی و رسانهای باعث
طرح برخی شایعات درباره این جدایی شده بود.
اظهارات صهبایی علیه روحانی
صهبایی ،قبل از شروع کنسرت با انتقاد از
عملیات عمرانی «پهنه رودکی» که به گفته او در
رفتوآمد مخاطبان تاثیر منفی گذاشته توضیح
داد :قرار نبود در این کنسرت ارکستر سمفونیک
به عنوان رهبر حضور داشته باشم؛ اما رهبر ارکستر
سمفونیک به دلیل مشکالتی دو هفته پیش بدون
اینکه با مســئوالن بنیاد رودکی صحبتی کرده
باشد ،از ایران فرار کرده اســت! بنابراین اگر چیز
دیگری همچون دالیل پزشــکی و از این دست
مسائل نوشتهاند ،قبول ندارم .بعد از این جمالت
صهبایی ،یکی از تماشــاگران ســالن اعالم کرد:
«درست نیست شما پشت سر همکار خود چنین
حرفی بزنید که فرار کرده اســت!» و صهبایی در
واکنش به این صحبتها گفت« :مطرب باید بره
دنبال جایی که مطربیاش رو بکنه!»
صحبتهــای کنسرتمایســتر و
اعتراضی که حاشیه را به تماشاگران
کشاند
بعد از نیم ساعت به دلیل اوضاع نامساعد جسمی
صهبایی و تصمیم تعدادی از نوازندگان ارکســتر
مبنی بر حضور نیافتــن روی صحنه ،تصمیم بر
این شــد که نوازندگان روی صحنه حاضر شده و
به احترام تماشــاگرانی که بلیت این کنسرت را
خریداری کردهاند بــا در نظر گرفتن این نکته که
صهبایی روی صحنه حضور نداشته باشد،قطعاتی
را بدون رهبر اجرا کنند.کریمی ،کنسرت مایستر
ارکستر سمفونیک بعد از اســتقرار نوازندگان در
محل اجراگفت :در بخش اول کنسرت بیاحترامی
به آقای روحانی شد که ما تصمیم گرفتیم برنامه را
در قسمت دوم اجرا نکنیم.

