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سریال
«ستایش »۳در سراشیبی پایان

مرحله تدوین و صداگذاری سریال «ستایش»۳
به کارگردانی سعید س��لطانی بزودی به پایان
میرس��د.به تازگی تدوین سریال «ستایش»۳
به کارگردانی س��عید سلطانی و تهیه کنندگی
آرمان زرین کوب به پایان رسیده است و مرحله
صداگذاری و موسیقی در حال انجام است .به
احتمال فراوان تا یک ماه آینده سریال به طور
کامل تحویل ش��بکه داده خواهد شد و بعد از
آن شبکه برای زمان پخش این سریال تصمیم
میگیرد.ب��ه گزارش فارس ،ش��روع داس��تان
«ستایش» ،س��الهای ابتدایی دهه  ۶۰است
و ادامه آن به سالهای اخیر میرسد .فیلمنامه
سری سوم این مجموعه در  ۳۰قسمت توسط
س��عید مطلبی به نگارش درآمده است .فصل
س��وم «ستایش» با دو فصل قبلی آن متفاوت
و دارای س��اختاری جدید اس��ت .این فصل از
مجموعه افزون بر روایت داستان شخصیتهای
فصل اول و دوم به بازگویی روابط میان آنها
میپردازد .فصل  ۱و « ۲ستایش» در سالهای
 ۹۰و  ۹۲از شبکه سه سیما پخش شد و فصل
سوم آخرین فصل این س��ریال است.داریوش
ارجمند ،سیما تیرانداز ،مهدی سلوکی ،نرگس
محمدی ،قرب��ان نجفی ،فریبا نادری ،س��ینا
ش��فیعی ،فرهاد جم ،کیهان ملکی ،محمدرضا
داود نژاد ،مه��دی میامی ،امیرمحمد زند ،الله
مرزبان ،کمند امیر س��لیمانی ،شهرام پور اسد،
مهت��اج نجومی ،علی طالب لو ،آتش تقی پور،
مهرنوش ستاری ،نگار جوکار ،مریم نیک رفتار،
امید عل��ی مردانی ،کریم قربانی ،علی میالنی
بازیگران سریال هستند.

سینما
اکران «بیست و سه نفر»
در نیمه دوم سال

مجتبی ف��رآورده آخرین وضعیت اکران فیلم
س��ینمایی «بیست و سه نفر» را تشریح کرد.
مجتبی ف��رآورده تهیه کننده س��ینما درباره
آخرین وضعیت اکران «بیس��ت و س��ه نفر»
به باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت :این فیلم
س��ینمایی نیمه دوم س��ال اکران میش��ود،
اما هنوز تاریخ دقیق آن مش��خص نیس��ت.
در خالصه داس��تان «بیس��ت و سه نفر» به
کارگردان��ی مه��دی جعفری آم��ده :روایت
نوجوانانی که اس��ارت در ع��زت را به آزادی
با ذل��ت ترجیح دادند.بازیگرانی چون س��عید
آلبو عبادی ،رضا نوری ،مجید پتکی ،حسین
پودیده ،عبدالحمید تقلبی و بیس��ت و سه نفر
نوجوان در این فیل��م نقش آفرینی میکنند.
عوامل سازنده این فیلم عبارتند از تهیهکننده:
مجتب��ی ف��رآورده ،فیلمنامهنوی��س :مهدی
جعف��ری ،مدیرفیلمب��رداری :مرتضی قیدی
چهرهپرداز :عباس عباس��ی ،ط��راح صحنه:
کامیاب امین عش��ایری ،طراح لباس :س��ارا
س��میعی ،تدوین :میثم موالی��ی ،صدابردار:
بهم��ن اردالن ،صداگ��ذار :بهم��ن اردالن،
موس��یقی :آریا عظیمی نژاد ،جلوههای ویژه
میدانی :محس��ن روزبهان��ی ،جلوههای ویژه
بص��ری :هادی اس�لامی و امیر س��حرخیز،
عکاس :محمد بدرلو.

تلویزیون

بازیگر س��ریال “هشتاد و هفت متر” گفت:
از نظر من سریال  ۸۷متر ساخته "کیانوش
عیاری" از آن دس��ت س��ریالهای خیابان
خل��وت ک��ن اس��ت ،عی��اری ک ً
ال کار بد
نمیس��ازد و مطمئنم که این سریال هم با
اس��تقبال ویژه تماشاگران روبرو خواهد بود.
فریده س��پاه منصور در گفتوگو با میزان،
درخصوص کیفیت و مراحل س��اخت نقش
در سریال «سریال  ۸۷متر» گفت :به اعتقاد

من«سریال  ۸۷متر» ساخته کیانوش عیاری
از آن دس��ت سریالهای خیابان خلوت کن
است ،عیاری ک ً
ال کار بد نمیسازد و مطمئنم
که این سریال هم با استقبال ویژه تماشاگران
روب��رو خواه��د بود.وی با اش��اره ب��ه روند
فیلمبرداری دقیق «سریال  ۸۷متر» تاکید
کرد :عیاری در فیلمبرداری دقت و وسواس
خاصی داش��ته و از هر سکانس و پالنی به
راحتی نمیگذرد پس من ایمان دارم که مثل

سریال «روزگار غریب» که در زمان خودش
مخاطبان بس��یاری را پای تلویزیون نشاند،
این اثر نیز موفقیت بسیاری را کسب خواهد
کرد.بازیگر سریال دردسرهای عظیم درباره
نقش خود در آخرین ساخته کیانوش عیاری
اذعان کرد :نقشم در این سریال نقش کام ً
ال
متفاوتی اس��ت و این تف��اوت در نوع بازی
گرفتن عیاری از بازیگران ایجاد میش��ود،
فیلمنامه بر عکس بسیاری از فیلمنامههای

امروز صرفا برای من نقش نوشته شده بود،
معمو ًال برای س��نین م��ن نقشهای گذرا،
س��اده و بدون چالش در نظر میگیرند ،اما
 ۸۷متر به هیچ وجه اینگونه نیست.وی در
مورد سایر پیشنهادات سینمایی خود اضافه
کرد :متاس��فانه سینما طی سالهای گذشته
نقش��ی برای من نداش��ته و بیشتر ترجیح
دادم به جای نقش های الکی که پیش��نهاد
میش��ود در آثار جدی و منسجم تئاتر و یا

تلویزیون بازی کنم ،من بازیگرم پس انتظار
دارم برایم نقش نوشته شود ،وقتی نقشی به
من پیشنهاد می دهند که یک نابازیگر هم
از پ��س آن بر میآید چرا بای��د آن را قبول
کنم؟.

کوروش نریمانی :برای بازگشت تئاتر به ریل اصلی نیازمند ایثار هستیم

نمایشهای کمدی در  ۱۰سال اخیر به سمت افول رفته است

گروه فرهنگی  :کوروش نریمانی که سالهای
زیادی از فعالیت هنری خود را صرف اجرای
تئاتره��ای کمدی ک��رده اس��ت ،میگوید:
احساس میکنم داریم راه غلطی در کمدی
میرویم و نگاه غلطی در حوزه تئاتر کمدی
دنبال میش��ود .چارهای نیست جز اینکه در
این شرایط ،خالف جریان آب شنا کنم .چون
تبعات ن��گاه غلط به کمدی و فروش صرف
نمایشها را خیلی خوب میشناسم و میدانم
در نهای��ت ضربه مهلک خود را بر بدنه تئاتر
ما وارد خواهد کرد.
کوروش نریمانی کارگردان و نمایشنامهنویس
که این روزه��ا ی��ک کارگاه کمدی خالق
برگ��زار کرده ،در گفتگو با ایلنا ،با اش��اره به
اینک��ه «تمام طول عمر حرف��های خودم را
کم��دی کار ک��ردهام» تصریح ک��رد :تئاتر
کم��دی کارگاه کم��دی خ�لاق س��ه دوره
طراحی شد تا تجربیاتی شخصی که در حوزه
کمدی داش��تم را به نسل جوان انتقال دهم.
نوع کمدیهای��ی که نوش��ته و کارگردانی
ک��ردهام ،نوع خاصی اس��ت که به آن ایمان
دارم ،معتقدم و دوستش دارم و فکر میکنم
درست است .برای همین احساس کردم که
در مقطعی که االن هس��تیم به خصوص در
طول  ۱۰س��ال اخیر و با گسترش سالنها و
وضعی که تئاتر دچارش شده است ضرورت
آموزش و به یاد آوردن نوع درس��ت کمدی
احساس میشود.
نمایشه�ای کمدی در  ۱۰س�ال اخیر به

سمت تئاتر نازل رفته است

نریمان��ی با اش��اره ب��ه اینکه «گس��ترش
س��النهای تئاتر در کنار دستاوردهای خوبی
که داش��ته ،باعث رقم خوردن اتفاقات بدی
در تئاتر ب��ه خصوص در تئات��ر کمدی هم
شده اس��ت ».گفت :نمایشها در این حوزه
به جای کمدی از نوع ارزش��مند ،به س��مت
آثاری میرود که تئاتر نازل خوانده میشود.
یعنی س��طحی از نمایش که در ش��ان تئاتر
ما نیس��ت .با توجه به اینکه هنرپیشههایی
که س��الها باه��م کار کردیم خدا را ش��کر
سرشان ش��لوغ اس��ت و کمتر میرسند که
در کارها حضور داشته باشند ،احساس کردم
تعداد هنرپیشههای جوان تربیت شده برای
این ش��کل از کمدی که قبولش داریم ،کم
اس��ت؛ کمدیای ک��ه مبتنی ب��ر خالقیت
گروه��ی باش��د و بازیگرانی که بازیش��ان
اس��تایل داشته و از ش��کل و سبک و سیاق
هنرمندانهای بهره برده باش��د .هم در حوزه
نمایشنامهنویس��ی و هم در کارگردانی و هم
بازیگری .این هدف نهایی من برای تشکیل
سه دوره کارگاه کمدی بود و احساس کردم
این سهم یا بدهکاریای است که من بابت
این سالها تجربهام در تئاتر کمدی و حوزه
تئاتر حرف��های به بدنه تئات��ر بدهکارم.این
کارگردان و نمایش��نامهنویس تشریح کرد:

«بیهمگان» به بازنویسی متن ها رسید

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «بیهمگان»
از قصه این س��ریال که درباره همگن بودن
در ازدواج اس��ت صحب��ت ک��رد و گفت :در
حال حاضر متن های این س��ریال به مرحله
بازنویسی رسیده است« .مهران مهام» تهیه
کننده مجموع��ه تلویزیونی «بیهمگان» در
گفتوگو با فارس ،با اش��اره به زمان ش��روع
پیش تولی��د این س��ریال گفت :ب��ه تازگی
نگارش این سریال به پایان رسیده و با توجه
به اصالحاتی که به فیلمنامه وارد شده است،
نویسندهها مشغول بازنویسی متنها هستند.
وی با اش��اره به مرحله تولی��د و پیش تولید
این س��ریال نیز بیان داش��ت :حدود یک ماه
و نیم دیگر وارد مرحله پیش تولید میشویم
و اگر مش��کلی پی��ش نیاید بزودی س��ریال
«بیهمگان» را کلی��د میزنیم .تهیه کننده
سریال «زوج یا فرد» درباره انتخاب بازیگران
و کارگردان این سریال نیز بیان داشت :هنوز
گزینه نهایی ما برای کارگردانی این س��ریال
انتخاب نشده است و به طبع آن بازیگران هم
بعد از این مرحله انتخاب میشوند .مهام درباره
اینکه قصه این سریال بیشتر چه تصویری را
برای مخاطب تعریف میکند ،گفت :قصه ما
روی همگن بودن ازدواج متمرکز است و فکر
میکنم س��وژه به روزی باشد که بسیاری از
جوانها با آن دست به گریبان باشند.

«سریال  ۸۷متر» خیابان خلوتکن است

ویژهبرنامه «آئینه خانه»
برای اوقات فراغت خانوادهها

خیلی خوب میشناس��م و میدانم در نهایت
ضربه مهل��ک خود را بر بدن��ه تئاتر ما وارد
خواهد کرد .کما اینکه در س��ینما این اتفاق
افت��اد و فیلمها به س��مت فیلمهای ش��انه
تخممرغی رفت و تماش��اگرش را از دس��ت
داد.
قرار نیست تماش�اگر تئاتر را فراری داده

یا بد تربیت کنیم

از ای��ن س��ه دوره ،دوره اولیه کوتاهمدت بود
که دلیلش عدم همراهی مس��ئوالن بود که
اتفاقا قدم اول را برداشته بودند ،ولی بعدش با
سختی کار که مواجه شدند پا پس کشیدند.
بنابراین ما در دوره اول کارگاهمان فقط دوره
آموزش��ی بود و به اجرا ختم نش��د .در دوره
دوم که در تئاتر مس��تقل تهران برگزار شد،
خوشبختانه شرایطی بهتر از دوره اول داشتیم
و زمانی طوالنی با بچهه��ا طی کردم؛ قرار
بود کارگاهی  ۶-۵ماهه باشد اما با احتساب
زمان اجرا ،حدود یک س��ال طول کشید که
خروج��یاش نمایش «ش��پش» ب��ود که با
برداشتی از داستانهای چخوف و از دل همین
کارگاهی ک��ه برگزار کردیم نمایش��نامهای
ب��رای بچهها نوش��تم و اجرای��ش کردیم.
نریمانی ادامه داد :خوش��بختانه «ش��پش»
ب��ا اینکه کاری کارگاهی ب��ود ،حتی برتر از
یک تئاتر حرفهای با استقبال صاحبنظران
و تماشاگران مواجه شد .به دلیل ازدحامی که
گروههای دیگر پشت سر ما برای اجرا در آن
س��الن داشتند ،این امکان را پیدا نکردیم که
ادامه پیدا کند و در همان  ۱۹-۱۸اجرایی که
نمایش «شپش» داشت مورد استقبال خوبی
قرار گرفت .تقریبا هسته اولیه آن گروه نهایی
جوان که مدنظرم بود ،آرامآرام شکل گرفته
بود و بنابراین راغب شدم زودتر کارگاه سوم
را برگ��زار کنم تا بچههایی که با آن ش��یوه
کاری ما آش��نایی کامل داشتند دورهم جمع
شوند؛ یعنی افرادی که چه از نظر اخالقی و
رفتاری و چه از نظر فنی و هنری بخواهند با
این ش��یوه کاری همراه شوند و این شکل از
کار را بخواهند دنبال کنند بتوانند برای خود
گروهی تشکیل دهند .گروهی که حتی خودم
بتوانم سرپرس��تیاش کنم و چه از نزدیک و
چ��ه دور با آنها کارهای��ی روی صحنه ببرم.

این تمام هدف��م از برپایی این کارگاهها بود
که دوره سوم آن هم خوشبختانه با همراهی
دوس��ت دیرینم سیامک صفری و داود نامور
مدیر عمارت نوفللوش��اتو اجرایی ش��د و تا
اینجا ب��ه نظر میآید ش��رایط بهتری برای
برپایی کارگاه برقرار خواهد بود.

دانشگاهها و جش�نوارهها سهم خود را در

آموزش تئاتر کمدی نادیده گرفتهاند

نریمانی درب��اره دوره س��وم کارگاه کمدی
خالق تش��ریح کرد :ای��ن دوره زمان زیادی
را نخواهی��م داش��ت ک��ه دوره را به صورت
گسترده و در مدتی طوالنی ادامه دهیم چون
کل نیمس��ال بعدی ما را هم دربرمیگرفت
و بهنظرم رس��ید میتوان با فشردگی کار را
پیش برد؛ چون نمایش��نامه هم آماده است
و زمانی ص��رف یافتن متنی مناس��ب تلف
نمیشود ،بنابراین تعداد جلسات آموزشی این
دوره یک ماه و نیم و مش��تمل بر  ۱۰تا ۱۲
جلسه خواهد بود که مرحله اول کارگاه ،شامل
آموزش و کار روی کمدی و هنرجویان و کار
کارگاهی خالقانه روی مقوالت هنری است
و بعد وارد پروسه تمرین میشویم.کارگردان
نمایش «ش��بهای آوینیون» تصریح کرد:
یکی از هدفهای اصلی م��ن برای برپایی
کارگاه ،این اس��ت که قاعدتا باید دانشگاهها
و آموزش��گاهها سهم خود را در آموزش انواع
تئاتر به ویژه کمدی ایف��ا میکردند ولی در
زمینه کم��دی متاس��فانه نه تنه��ا این دو،
بلکه حت��ی تماش��اخانهها و بخش دولتی و
جش��نوارهها هم این سهم را نادیده گرفته و
این وظیفه را برای حمایت از نمایش کمدی
خوب به عهده نگرفتند .این همیشه یکی از
مواردی ب��وده که من را خیلی ناراحت کرده
اس��ت به همین دلیل خیلی روشن است که
من کوروش نریمانی که نمایشهای خاصی
ِ

از کمدی ،با هنرپیشههای خوب و پرفروش
را روی صحنه بردهام ،درست در مقطعی که
اتفاقا بازار کارهای بف��روش و بیالن کاری
یک کار همهاش زیر لوای فروش بلیت رفته
و درست در شرایطی که تئاتر خصوصی دنبال
نمایشهایی است که بیشتر تماشاگر بیاورد،
من که تماش��اگرم را داشتهام سراغ آموزش
آمدهام .آنهایی که س��ابقهام را دارند میدانند
که همه نمایشنامههایم یا جزو پرفروشترین
نمایشنامههای سال یا جزو یکی از آنها بوده
است .منظورم از فروش هم حضور تماشاگر
است نه صرفا رقم مالی آن.
نگاه غلط به کمدی ،ضربه مهلکی بر بدنه

تئاتر خواهد زد

نریمان��ی تصریح ک��رد :در همی��ن مقطع،
درس��ت به همین دلیل واضح ،برای آموزش
تئاتر کمدی احساس وظیفه کردم .فکر کردم
فعال میشود از زمانی که میتوانم صرف کار
حرفهای کنم دس��ت بکشم و برای آموزش
صرف کنم .در ابتدای س��ال گذش��ته برای
س��الن اصلی تئاتر ش��هر نوبت اجرا داشتم
اما به س��ختی مدیران سالن را مجاب کردم
که نمیتوانم کار کارگاهی را رها کرده و در
این سالن اجرا بروم .دلیلم هم روشن است؛
احساس میکنم داریم راه غلطی در کمدی
میرویم و نگاه غلطی در حوزه تئاتر کمدی
دنبال میش��ود.او خاطرنش��ان کرد :اگر من
که زندگیام را روی تئاتر کمدی گذاشتهام،
نخواهم حرکتی انجام دهم پس چه کس��ی
باید این کار را بکند؟ بعضیها به من گفتند
این کار نوعی ش��وریدگی و دیوانگی است و
برخی گفتند خالف جریان آب شنا میکنی.
بله ،چارهای نیست جز اینکه در این شرایط،
خالف جریان آب شنا کنم .چون تبعات نگاه
غلط به کمدی و فروش صرف نمایشها را

نریمانی با اش��اره به اینکه «اگر قرار باش��د
تماش��اگر ما هم بد تربیت شود و هم بعد از
مدتی تئاتر را رها کرده و دیگر سرغ آن نیاید،
هیچ ش��کلی از تئاتر دیگر سهم خود را ایفا
نکرده است ».گفت :ما قرار نیست تماشاگر
تئاتر را فراری داده یا بد تربیت کنیم.او ادامه
داد :ذائقه تماش��اگر زمانی تغییر میکند که
خوراک هنری مناس��ب به او ندهیم .یادمان
باش��د تماش��اگران تئاتر افراد ثابتی نیستند
و اف��رادی جوانتر به مرور به تماش��ای آثار
میآیند که شاید از گذش��ته تئاتر ما چندان
اطالعی نداش��ته باش��ند .این ممکن است
برای بعضی معدود افراد فرصتطلب در تئاتر
هدیهای تلقی ش��ود که تماشاگرانی به تئاتر
اضافه ش��وند که تئاترهای خوب را ندیده و
این نوع نمایشها برایشان جذاب باشد.

برای اینک�ه تئاتر روی ریل اصلی خودش

برگردد نیاز به ایثار داریم

این کارگردان و نمایش��نامهنویس با اش��اره
به اینکه خیلی از هنرمندان به عدم آش��نایی
تماش��اگر با تئاتر خوب راضی نمیش��وند و
دلشان میخواهد هم خوراک هنری خوبی
به تماشاگران داده شده و هم خودشان مبلغ
تئاتر خوب در خانوادهها باشند ،گفت :کاری
که در س��الهای  ۷۵ت��ا  ۸۵اتفاق افتاد و ما
نسل نمایشنامهنویس تربیت کردیم؛ اتفاقی
که با این ش��کل از تئاتر رخ نمیدهد .چون
نس��بت زیادی از تئات��ر کنونی ،به خصوص
در ح��وزه کم��دی ،روی ش��هرت بازیگر و
داش��تههای او مان��ور میده��د و در چنین
ش��رایطی نمایشنامهنویس��ان ما خانهنشین
شده یا سراغ س��ینما میروند.نریمانی ادامه
داد :وقت��ی قرار باش��د کاره��ا ۱۰و  ۱۵روزه
با حض��ور چند هنرپیش��ه س��لبریتی آماده
ش��ود تبعاتش را هم تماشاگر و هم تئاتر ما
میبیند .اینگونه تئاتر باب میل کارگردانها
و نمایشنامهنویسهای خوب ما نیست؛ چون
هیچ نویسندای دوست ندارد متنش با  ۱۰روز
تمرین و با بداهههای بس��یار زیاد و بیجای
بازیگر روی صحنه برود و بنابراین یا منتظر
فرصتی برای اتفاق درس��ت میماند یا سراغ
حوزهه��ای دیگر میرود .تئاتر ما از جایی به
بعد به مس��یری کجراهه رفته اس��ت .برای
اینک��ه تئاتر روی ریل اصلی خودش برگردد
نیاز به ایثار داری��م .من فکر میکنم برپایی
چنین کارگاههایی به این مهم کمک خواهد
کرد.

صفایی:

بازیگ��ر نمایش “پا برهن��ه در پارک” گفت:
تماش��اخانه هاى خصوصی ،مسلما در ابتدا
با هدف حمایت از جوانان مس��تعد شروع به
کار کردن��د ،اما این روزها تماش��اخانه های
خصوصی به تجارتی تقریبا یک سویه برای
متموالن تبدیل شده اند .به گزارش میزان،
این روزها تئاتر بیش از گذشته شاهد حضور
چهره های سینمایی ،ورزشی و موسیقی در
قامت بازیگر هنرهای نمایشی است .افرادی
که ش��اید گیش��ه را برای خود و تهیه کننده
اثر تضمین کنند اما به همین نس��بت فضا و
فرصت کافی برای ظهور و بروز جوانان را از
آنها می گیرند.ساالنه تعداد زیادی از جوانان
در رش��ته های مختلف هنرهای نمایشی از
قبیل ادبیات نمایش��ی ،بازیگ��ری ،طراحی
صحنه ،کارگردانی و س��ایر ش��اخه ها فارغ
التحصیل می ش��وند اما نکته مهم آنجاست
که زیرس��اخت ه��ای تئاتر ب��ه هیچ عنوان
نتوانس��ته در قیاس با تعداد هنرمندان جوان
بس��تر اجرایی فراهم آورد.به همین مناسبت
خبرنگار گروه فرهنگ��ی خبرگزاری میزان،
با تنی چن��د از هنرجویان ،فارغ التحصیالن
و هنرمن��دان جوان عرص��ه تئاتر به گفت و

تماشاخانههای خصوصی به تجارت فکر میکنند نه هنر

گو نشس��ته و جویای دغدغهها و مشکالت
آنها برای حضور در عرصه هنرهای نمایشی
شده است .نجمه صفایی بازیگر جوان تئاتر
از جمله بازیگرانی اس��ت که س��ال نس��بت ًا
پرکاری را پشت سر گذاشته به چندی پیش
نمای��ش “پا برهنه در پارک” را روی صحنه
داشته است.

*وضعیت کلی تئاتر را در س�الهای گذش�ته
چطور میبینید؟

وضعیت تئاتر کش��ور را دانشجویی که توان
مالی دیدن بیش��تر کارهای روی صحنه را
ندارد نمیتواند جامع ببیند و تحلیل کند اما
همین گویای وضعیت تئاتر کشور
است .اگر ش��رایطی فراهم باشد
ک��ه هنرمندان مش��غول به تئاتر
امکانی بی��ش از دیگ��ران برای
دیدن آثار روی صحنه را داش��ته
باشند ،مسلما به نگاه و ارزیابی و
بینش درس��ت و البته سواد آنها
کمکی شایان خواهد شد.
*با تاسیس و ظهور تماشاخانههای
خصوص�ی امید بها دادن به نس�ل
جوان به شدت قوت گرفت آیا این

تاثیر همچنان ادامه دارد؟

تماش��اخانه هاى خصوصی ،مسلما در ابتدا
با هدف حمایت از جوانان مس��تعد ش��روع
به کار کردند ،اما این روزها تماشاخانه های
خصوصی به تجارتی تقریبا یک سویه برای
متموالن تبدیل ش��ده ان��د .تجارتخانه ای
که مخصوص س��رمایه دارهاست و فرصت
به گ��روه هایی که نه س��رمای ه هنگفت در
اختیار دارند و نه بازیگر ش��ناخته شده نمی
رسد .متاسفانه گروه هایی که در آنها متون
تالیف��ی درخور توجه و کارگردانانى باس��واد
وبازیگرانی مس��تعد دیده میش��وند در این

تجارت خسارت میبینند.

*حض�ور چهرهه�ا و س�لبریتیها در تئات�ر
دغدغ�های اس�ت که سالهاس�ت مورد بحث
بوده است .به نظر شما حضور این افراد قابل
قبول بوده است یا نه؟

تیات��ر در نگا ِه من ،به دور از هیاهو و دنیایی
متف��اوت از س��ینما اس��ت .دنیای��ی اس��ت
ک��ه عواملش برای چند ش��ب اج��را ،ماهها
تمرینهای س��خت را در پالتوهاى به جان
می خرند .در نظر من تئاتر روندی انس��ان
س��از است و باز هم از نظر من تئاتر شخص
محور نیس��ت ،نقش محور اس��ت .تماشاگر
واقع��ی تئاتر براى دیدن ش��خص
خاص��ی به دیدن نمای��ش نمیرود،
خالف س��ینما که ستاره پرور است.
در تئاتر سرعت اولویت نیست و در
اکثر نمایشه��ا بازیگران در ابتدای
تمرینه��ا به تمرین��ات بدن ،حس،
ص��دا ،تمرکز و خیال م��ی پردازند.
اگر س��لبریتیها و چه��ره ها احترام
تئاتر را حفظ کنند و اصرار بر تبدیل
آن به فضای متفاوت سینما نداشته
باشند بی شک حضورشان حضوری

مثبتتر خواهد بود .حض��وری که به دور از
عطش شدی ِد دیده شدن در قابهای درشت
ِ
ناقص سینما است.
و
ِ
کپی ِ
تبدیل تئاتر به ِ

*متاسفانه در آمد اهالی تئاتر در آمد مناسبی
نیس�ت و به هیچ عنوان نمی توان از این هنر
ارتزاق کرد .آیا خود ش�ما تئات�ر را به عنوان
یک شغل برای تامین معاش نگاه کردید؟

درسته ،اما با این پاروکس که من این هنر را
رسمی خود نگاه میکنم ،اما
به عنوان شغل
ِ
آن من را به چش��م شاغل رسمی خود نگاه
نمیکن��د به تبع من به عن��وان بازیگر تئاتر
 ،ش��غلی دیگر را براى امرار معاش انتخاب
میکن��م و این به روند تمرکز انرژی من در
هنرم ،لطمه میزند.
*به نظر ش�ما مهمترین مش�کل امروز تئاتر
چیس�ت و چه راه�ی برای حل آن پیش�نهاد
میکنید؟

کم س��وادى بخش��ی از خان��واده تئاتر ،بی
حذف
مهرى ب��ه بزرگان و پیشکس��وتان و ِ
اهالی تئاتر
تدریجى آنها ،مش��کالت مالی ِ
ِ
از جمله مش��کالتی هستند که سالها اهالی
تئات��ر با آن روبرو بوده و هنوز راه حلی برای
آن پیدا نکرده اند.

برنامه «آئینه خانه» با حضور حجتاالسالم
ش��هاب مرادی در آس��تانه فصل تابستان و
فراغت خانوادهها روی آنتن شبکه دو میرود.
به گزارش مهر ،برنامه «آئینه خانه» با حضور
حجتاالس�لام ش��هاب مرادی از ش��نبه تا
چهارش��نبه  ۲۵تا  ۲۹خرداد س��اعت ۱۰:۳۰
به صورت زنده از ش��بکه دو سیما روانه آنتن
میشود«.آئینه خانه» در ایام نزدیک شدن به
فصل تابس��تان و  ۳ماهه فراغت از تحصیل
به صورت ویژهای تقدیم عالقمندان میشود.
محور گفتگوه��ا در این ویژهبرنامه چگونگی
اس��تفاده خانوادهه��ا و نوجوان��ان از فرصت
زمان��ی ایجاد ش��ده در تعطیالت تابس��تان
خواهد بود.سرفصلهای این گفتگوها شامل
چگونگی تقویت ارتباط خانوادهها با نوجوانان،
برنامهریزی مناس��ب برای اوق��ات فراغت با
محوریت توجه به مهارتها و توانمندیهای
نوجوانان و تع��ادل در مهارتآموزی فرزندان
در سنین مختلف میشود.در کنار بحثهای
کارشناسی بخشهای مختلف و گزارشهای
مستند از گفتگو با والدین و نوجوانان از دیگر
تدارکات این برنامه اس��ت.این برنامه کاری
است از گروه خانواده شبکه دو به تهیهکنندگی
س��ید مجید اکرمی و با اجرای وحید ملتجی
که روزهای جمعه هر هفته نیز ساعت  ۱۲با
محوریت اصالح س��بک زندگی با تمرکز بر
آسیبشناسی رسومات اشتباه ازدواج و ترویج
ازدواج آسان روانه آنتن خواهد شد.
تصویربرداری
«از سرنوشت» ادامه دارد

علیرضا آرا درباره س��ریال «از سرنوشت» که
همزمان توس��ط  ۲کارگ��ردان تصویربرداری
می ش��ود توضیحاتی ارائه کرد.علیرضا آرا در
گفتگو با مهر درباره فعالیت های جدیدش بعد
از س��ریال «دل دار» بیان کرد :در حال حاضر
مشغول بازی در سریال «از سرنوشت» هستم
که به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان در سه فصل
س��اخته می شود.وی بیان کرد :فصل اول این
سریال را محمدرضا خردمندان و فصل دوم را
علیرضا بذرافشان کارگردانی می کند و فصل
س��وم هنوز قطعی نشده اس��ت که توسط چه
کس��ی کارگردانی میش��ود.این بازیگر درباره
تعداد قس��مت های این س��ریال اظهار کرد:
این مجموعه در  ۵۰قسمت ساخته می شود و
اکنون فصل  ۱و فصل  ۲همزمان تصویربرداری
می شود که البته من در فصل دوم این سریال
بازی م��ی کنم.آرا اضافه کرد :این س��ریال با
یک رون��د زمانی پیش می رود و کاراکترهای
اصلی قصه  ۲پسر نوجوان هستند.وی در پایان
با اش��اره به فضای این سریال اجتماعی بیان
کرد :من نقش اسماعیل را در این سریال بازی
می کنم که محور آن همان  ۲کاراکتر نوجوان
اس��ت که ما  ۲دهه از زندگی آنها و مشکالت
و معضالتشان را می بینیم .حدود سه ماه است
که فیلمبرداری این کار آغاز شده است و حداقل
تا چند ماه دیگر ادامه دارد.
بازیگر «جومانجی» تجلیل میشود

دواین جانسون با دریافت جایزه نسل از جوایز
امتیوی موویز مورد تجلیل واقع میش��ود.به
گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،بازیگر
فیلمهایی چون «جومانجی :به جنگل خوش
آمدید» و «س��ریع و خش��مگین» در مراسم
اهدای جوایز امتیوی جایزه جنریشن یا نسل
را دریافت میکند.دواین جانس��ون که هم در
ورزش و هم به عنوان یک بازیگر موفق بوده
اس��ت و فیلمهایش بیش از  ۱۰میلیارد دالر
در سراس��ر جهان فروش کردهاند در مراس��م
اهدای جوایز س��ینمایی و تلویزیونی امتیوی
که  ۱۷ژوئن برگزار میش��ود ،جایزه میگیرد.
این جایزه به بازیگرانی اهدا میشود که با تنوع
کاریشان هم در سینما و هم تلویزیون به نام
محبوب خانوادهها بدل ش��ده باشند .کریس
پرت ،ویل اس��میت ،ریس ویتراسپون ،رابرت
داونی جونیور ،مارک والبرگ ،ساندرا بوالک،
جیمی فاک��س ،جانی دپ ،بن اس��تیلر ،آدام
س��ندلر ،مایک مهیرز ،تام کروز ،جیم کری و
مجموعه «سریع و خشمگین» قب ً
ال این جایزه
را دریافت کردهاند.ایمی دویل مدیر اهدای این
جوایز از جانس��ون به عنوان یک نماد هم در
سینما هم در تلویزیون یاد کرد که برای نسل
جدید به یکی از بازیگران محبوب بدل ش��ده
اس��ت .وی اف��زود او در زمینههای مختلف از
فیلمهای اکش��ن تا کمدی موفق بوده و یک
مرد خانواده به تمام معناست.

