«ضد» آماده نمایش شد

پخش «تک تیرانداز» رایگان شد

نخستین تصویر از «برادران لیال» منتشر شد

سینماپرس :همزمان با اتمام مراحل فنی فیلم سینمایی «ضد» ،تازهترین عکس از این
فیلم منتشر شد .با اتمام آهنگسازی و ساخت جلوههای ویژه بصری فیلم سینمایی «ضد»
به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی ،این فیلم آماده نمایش
در چهلمین جشنواره فیلم فجر شد .به طور همزمان از تصویر نقشآفرینی مهشید جوادی
در این فیلم رونمایی شــد .این بازیگر پیش از این در سریالهای «آنام» و «بچه مهندس
 »۳به شهرت رسید و اکنون در نخستین تجربه سینمایی خود در «ضد» جلوی دوربین
رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان :تلوبیون پالس از روز پنجشنبه  ۲۳دی میزبان اکران آنالین
و رایگان فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ســاخته علی غفاری است .فیلمسینمایی «تک
تیرانداز» ساخته علی غفاری با بازی کامبیز دیرباز از روز پنجشنبه  ۲۳دی به صورت آنالین
و رایگان در تلوبیون پالس اکران میشــود .این فیلمسینمایی نخستین بار در جشنواره
سیونهم فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به نامزدیِ  ۵سیمرغ بلورین جشنواره شد و در
نهایت سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی و همچنین سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از نگاه ملی را کسب کند.

کافه سینما :در نخســتین تصویر از فیلــم «برادران لیال» ،ســعید پورصمیمی و ترانه
علیدوستی به چشم میخورند .نخســتین تصویر از فیلم ســینمایی «برادران لیال» به
کارگردانی سعید روستایی منتشر شد .این تصویر را روستایی به مناسبت تولد  ۳۸سالگی
ترانه علیدوستی بازیگر این فیلم در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است .روستایی
نوشته است« :چه لیالیی ...جناب سعید پورصمیمی و ترانه علیدوستی در برادران لیال».
هردوی این بازیگران ،برای نخستین بار است که در فیلمی ساخته سعید روستایی بازی
میکنند.

خبر روز


رئیس شبکه ای.بی.سی:

اسکار پس از سه سال
مجریدار میشود

باالخره بعد از چند ســال و در دورانی که شاید
پساکرونا باشد ،امسال پس از گذشت سه سال
نقش مجری به مراسم اهدای جوایز اسکار اضافه
میشود .به گزارش ایرنا «کریگ ارویچ» رئیس
شبکهای.بی.سی ،از حضور یک مجری اصلی در
نودوچهارمین دوره از مراسم اهدای جوایز اسکار
خبر داد .از سال  ۲۰۱۸تاکنون این نخستین بار
است که مراسم اسکار توسط یک مجری برگزار
میشود .جیمی کیمل مجری مطرح آمریکایی،
کار اجرای مراسم اسکار در سالهای  ۲۰۱۷و
 ۲۰۱۸را برعهده داشت .نودمین دوره از جوایز
اسکار که در سال  ۲۰۱۸برگزار شد ۲۶ ،میلیون
و  ۶۲۰هزار بیننده داشــت و آمــار بینندگان
اسکار بدون مجری سال  ۲۰۱۹به  ۲۹میلیون
و  ۵۶۰هزار نفر رســید .در سال  ،۲۰۲۰حدود
 ۲۳میلیون و  ۶۴۰هزار نفر به تماشای مراسم
اهدای جوایز اسکار نشســتند و آمار بینندگان
در سال گذشته به  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
کاهش یافت.
آیا مرد عنکبوتی مجری اسکار
میشود؟
این موارد در حالی مطرح میشود که گویا تام
هالند« ،ستاره فیلم مرد عنکبوتی :راهی به خانه
نیســت» ،در یک گفتوگوی جدید با هالیوود
ریپورتر از عالقه خود به مجریگری مراســم
اســکار خبر داده بود و حاال گزارشها نشــان
میدهد آکادمی اسکار در این باره با هالند تماس
گرفته است .اسکار نودوچهارم  ۲۷مارس (هفتم
فروردین  )۱۴۰۱پخش تلویزیونی میشود؛ گلن
ویس برای هفتمین سال متوالی کارگردان این
مراسم و ویل پکر تهیهکننده است.

فرهنگوهنر
Culture And Art

پنجشنبه  23دی 1400
سال سیویکم | شمـاره 6710
 13ژانویه  10 | 2022جمادیالثانی 1443

naslefardanews
naslfarda

به بهانه اجرای نمایش ناشناس شماره  12در تاالر هنر؛
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ناشناس شماره  12عنوان نمایشی از رهام
بحیرایی است که تا 10بهمنماه ساعت18
در تاالر هنر به روی صحنه میرود .گراسیا
مورالــس اســپانیایی نویســنده ایــن
نمایشنامه جزئیات پیچیــدهای از روان
انســان ،تولد و مرگ را در متن گنجانده
اســت که بحیرایی با مداقه بسیار آنها را
برای جامعه ایرانی بازخوانی کرده است؛
«اعدامی
البته عنوان اصلی نمایشــنامه
ِ
ناشناس شماره  »12است .در مواجهه اول،
ِ
این نمایــش من را بــه یاد ســینمایی
«استخوانهای دوســت داشتنی» پیتر
جکســون انداخت امــا در ادامه جزئیات
کلیدی نمایشنامه از مقایسه فاصله گرفت
و مفاهیم تازهای از جنگ و جنایات باقی
مانده از آن نمایان کرد که شاید در حوزه
جغرافیایی همذاتپنداری با آن دور باشد
اما تجربهای است تطبیق یافته که میتواند
در هر مکان و در هر زمانی روی دهد.
ناشناختگی
بحیرایی توانمندی خود در بازی
گرفتن از بازیگر را در نمایش «اژدهاک»
که مونولوگی از بهرام بیضایی با بازی زیبای
مهرزاد مشکلگشا نشان داد؛ اما مشخصاً
در این نمایش من بهترین بــازی را تا به
امروز از مائده وحید دیدم .نقشی که نیاز به
حس فراوان دارد اما نه از جنس احساسی

که میشناسیم .حسی که وحید در نقش
(زن اعدامی ،در نمایشنامه) ایجاد
پاتریسیا ِ
میکند فراتر از حواس پنجگانه است که
مطمئناً بحیرایی نقش بسزایی در آن داشته
است .از ســوی دیگر الناز فرشاد ،مجتبی
شیرخانی و امیرمسعود میرمجربیان هر
ســه مکمل خوبی میشــوند برای ایجاد
این احساس .البته که مشخص است متن
نمایشــنامه با آنچه بحیرایی روی صحنه
برده اســت اندکی فاصله دارد شــاید که
محدودیتهای اجرایی باعــث ایجاد آن
شده باشد .اما مســئله ناشناختگی که در
این نمایش مطرح میشود پلی است برای
شناخت خود و دیگران .به رابطهای که مرد
مسن که در این نمایش یک افسر ارتشی
قلمداد شده است ،با استبان برقرار میکند
دقت کنید .ناشناخته بودن هویت ،از نظر
شخصیتی و اخالقی ،افسر برای استبانی
که مث ً
ال خبرنگار اســت جذابیت کمیک
ایجاد میکند .به دنبال این جذابیت است
که بیننده هوشمند تئاتر مقیاس اخالقی
پیچیدهای در ذهن خود ترســیم میکند
تا به رابطه او با پاتریســیا برسد .از سوی
دیگر چگونگی برخورد الناز فرشاد در نقش
پزشک قانونی با مرده این ناشناختگی را
دامن میزند .در واقع این ناشناس بودن تا
پایان نمایش ادامه دارد و به واسطه وجود
این ناشناس است که ما هویتهای دیگر
اشخاص نمایشنامه برایمان هویدا میشود.

مسئله ناشناختگی که در این
نمایش مطرح میشود پلی
است برای شناخت خود و
دیگران .به رابطهای که مرد
مسن که در این نمایش یک
افسر ارتشی قلمداد شده است،
با استبان برقرار میکند
هنرمند
عنــوان ایــن یادداشــت را
«استخوانهای دوست نداشتنی» گذاشتم
چرا که هیچ کشف و شــهودی نمیتواند
ناشــناس بودن دیگری را برایمان آشکار
کند .اما مسئلهای که فکر میکنم باید آن
را مطرح کنم این که ســخت است بدانیم
هنرمندان این شــهر به هنرشــان عشق
میورزند اما نمیتوانند به عنوان یک شغل
روی آن حساب کنند.
در واقــع همــه عوامل یــک نمایش در
کشــورمان و مشــخصاً در اصفهان دید
جانبی به حرفه اصلی خود دارند .کسی در
تاکسیهای اینترنتی کار میکند تا زمان
نمایش که فرارسید روی صحنه میآید،
دیگری در رستوران کار میکند و ....مسئله

اینجا به وجود میآید که چگونه میتوان با
داشتن غم نان هنر خلق کرد .سوالی که اگر
از هنرمندان برادوی بپرسیم شاید جواب
محکمی برای آن داشته باشند اما هنرمند
در ایران هم برای زندگی میجنگد و هم
برای هنر .این گونه اســت که باید سالی
یک بار منتظر کاری از رهــام بحیرایی و
امثال هم باشیم .مث ً
ال در جایی از نمایش
«ناشناس شماره  »12میبینیم مرد مسن:
افسر ،پیپ میکشد و در عین بورژا منشی

با اســتبان حرف میزند .چنین بُعدی در
نمایشنامههای ایرانی جایی ندارد .چرا که
درامها در هر جامعهای از دل همان جامعه
بیرون آمدهاند و نمیتوانند مث ً
ال اسپانیایی
تخیل کنند .در مجموعه این نمایش نیاز به
دیده شدن دارد؛ چرا که به نظر من نمایشی
است که میان بیننده و عواملش گفتوگو
ایجاد میکند و خوشبختانه بحیرایی از آن
دسته کارگردانان ایرانی است که میشود
با او گفتوگو کرد.

گفتوگو
گالیه جالب و جدید سیدجواد هاشمی
از تلویزیون:

شبکهها در سریالهای سیاسی
غرق شدهاند

سیدجواد هاشــمی گفت :اگرقرار باشد تلویزیون
دچار احساسات سلیقهای آن هم سالیق مدیران
این رســانه باشــد ،هرگزمردمی و ملی نخواهد
بود .ســیدجواد هاشــمی بازیگر و کارگردان در
گفتوگویی با ایسنا در پاســخ به این سؤال که با
وجود افزایش بودجه صداوسیما در سالهای اخیر،
دلیل افــت کیفی تولیدات تلویزیونی چیســت؟
توضیح داد :در تلویزیون سلیقهای عمل میشود.
تلویزیون در سطوح مختلف مدیریتی دچار مشکل
است .به هرحال این رســانه بهترین منبع ارسال
پیام ،تبلیغ و از همه مهمتر فرهنگســازی است؛
اما اگر قرار باشــد دچار احساســات سلیقهای آن
هم سالیق مدیران تلویزیون باشد ،هرگز مردمی و
ملی نخواهد بود .هاشمی با تاکید بر اینکه «من به
عنوان فرزند صداوسیما باید این توصیه و انتقاد را
داشته باشم ،چراکه بقیه این کار را نمیکنند» ،در
توضیح انتقاد خود گفت :تلویزیون تا وقتی مدیران
سیاسی و مدیران غیرهنری داشته باشد که چندان
فضاهای فرهنگی ـ هنری را درک نمیکنند ،دچار
معضل و مشکل خواهد بود .او با تقسیم سریالهای
تلویزیونی در سه گروه تاریخی ،اجتماعی و سیاسی
افزود :دسته اول سریالهای تاریخیاند که اغلب
فاخر هستند .دسته دوم سریالهای اجتماعی که
میتوانند همه گونههای موضوعی را در خود جای
دهند و سوم ســریالهای سیاسی؛ به نظر میآید
تلویزیون در حال حاضر غرق در ساخت سریالهای
سیاسی شده است و این اص ً
ال شایسته مردم نیست.
مردم ما به اندازه کافی سیاسی هستند .پس بهتر
اســت حول محور موضوعات اجتماعی ،ســریال
ساخته شود .اگر قرار اســت که به تلویزیون پول
تزریق شود و باز هم به سمت ساخت سریالهای
سیاسی برود ،به نظر من ،بیننده آنچنانی نخواهد
داشت .مردم بیشــتر به دنبال مفاهیم اخالقی و
اجتماعی هستند .این بازیگر و کارگردان در پاسخ
به اینکه آیا افزایش بودجه صداوسیما ضمانتی برای
باال رفتن کیفیت برنامههای شبکهها خواهد بود؟
عنوان کرد :مســلماً هر جا بودجه بیشتری باشد،
کیفیت باالتر هم انتظار میرود و معموالً هم اتفاق
میافتد .بیشــک اگر بودجه تلویزیون باال برود،
دست تلویزیون برای ســاخت فیلم و سریالهای
فاخر بازتر اســت .منتهی اصل ماجرا این است که
چه فیلم و سریالی باید ساخته شود و چه موضوعی
باید برای پرداختــن در تلویزیون که مردم بیننده
مستقیمش هستند ،انتخاب شود.

