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همکاری جو رایت و کیسی افلک
بازیگر برنده جایزه اسکار در فیلم اقتباسی از رمان «استونر» جلوی دوربین میرود .کیسی افلک با امضای قراردادی نقش اصلی ویلیام استونر را در فیلمی که اقتباسی از رمان جان ویلیامز با عنوان
«استونر» در سال  ۱۹۶۵است ،برعهده گرفت .جو ِ
رایت بریتانیایی این فیلم را کارگردانی میکند و اندرو بوول نسخه اقتباس آن را بر مبنای رمان مینویسد« .استونر» زندگی سخت و پرمشغله ویلیام
استونر را روایت میکند که از کشاورزی به چهرهای دانشگاهی و در نیمه نخست قرن بیستم به قهرمانی بدل شد.
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در سالهای اخیر سینماگران ایرانی دوباره مسیرشان را
در چرخه بینالمللی سینما باز کردهاند و پس از وقفهای
که میان نسل کیارستمی ،شهیدثالث ،نادری و ...با نسل
بعد افتاد  ،توانستهاند پرچمدار سینمای ایران در جهان
باشند و حتی سمت محصوالت مشترک بروند  -اتفاقی
که پیشتر کمتر شاهدش بودهایم  -که در ادامه به
برخیشان اشاره کردهایم.
اصغر فرهادی
اصغر فرهادی اولین تجربه فیلمسازی خارج از ایران را در
فرانسه و با «گذشته» از سر گذراند .زمانی که به خاطر «جدایی
نادر از سیمین» اولین اسکار را برای سینمای ایران به نام
خودش ثبت کرد و توانست راهی که مجیدی یکی «بچههای
آسمان» در آن ناموفق بود  -فیلم مجیدی یکی از پنج نامزد
نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان سال  ۱۹۹۸بود  -با
موفقیت پشت سر بگذارد .فرهادی با «گذشته» تا یکقدمی
نخل طالی کن هم رفت و حتی گفته میشود ،قرار بوده تا
«گذشته» نخل طال را کسب کند و اصغر فرهادی هم جایزه
بهترین کارگردانی را از آن خود کند اما در دقیقه نود و به دالیل
نامعلومی ،نام برندگان تغییر میکند و فیلم «آبی گرمترین رنگ
است» جایزه را از آن خود میکند .هرچند توسط برنیس بژو،
توانست جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در «گذشته» از
آن خود کند و پس از آنکه فرهادی او را در آغوش کشید،
مورد هجمه عجیب و غریب مخالفان همیشگیاش قرار گرفت.
امروز ماجرا کمی عوض شده؛ فرهادی با «فروشنده»اش جایزه
بهترین فیلمنامه و بهترین برای بازیگر مرد (شهاب حسینی)
را کسب کرده و توانسته برای دومین بار اسکار بهترین فیلم
خارجیزبان را از آن خود کند و کنار بزرگانی چون فلینی،
دسیکا ،برگمان ،آکیرا کوراساوا و کلمان بایستد.
با این وضعیف فرهادی به واسطه اعتبارش با تیمی نامآشنا
سراغ فیلم تازهاش رفته و این روزها درگیر «همه میدانند»
است .فیلمی که جلوی دوربین ،بازیگرانی چون خاویر باردم،
پنهلوپه کروز ،ریکاردو دارین ،ادوارد فرناندز ،باربارا لنی ،الویرا
مینگز ،ایما کوئستا ،روژه کاسا مایور و رامون بارهآ را به عنوان
تیم بازیگران دارد و پشت دوربین هم سینماگرانی مثل خوزه
لوییس آلکاین ِه کهنهکار به عنوان مدیر تصویربرداری ،دانیل
فونترودونا به عنوان مدیر صدابرداری و البته هایده صفییاری
تدوینگر همیشگی فیلمهای فرهادی  -صفییاری در فیلم
«گذشته» حضور نداشت -که میگویند ریتم کند آثار فرهادی
را بهبود میبخشد ،کنار او هستند و البته خبری از محمود
کالری نیست .از طرفی ،شرکتهاى « »Memento Films
از فرانسه »Morena Film « ،از اسپانیا و « »Luky Red
از ایتالیا همراه با خو ِد فرهادی ،تهیهکنن دههای مشترک «همه
میدانند» هستند.
مجید مجیدی
مجید مجیدی آخرین تجربه کارگردانیاش برمیگردد به

«محمد رسولاهلل»؛ پرهزینهترین فیلم سینمای ایران که از
حضور سینماگران شناختهشدهای چون ویتوریو استرارو ،مدیر
فیلمبرداری فیلمهای بزرگی مانند «اینک آخرالزمان» ساخته
فرانسیس فوردکاپوال و «آخرین امپراتور» ساخته برناردو
یبُرد.
برتولوچی که تجربه سه جایزه اسکار را دارد ،بهره م 
فیلمی یکصد و نود دقیقهای که حتی از فیلم مصطفی عقاد هم
طوالنیتر است و زندگی محمد از کودکی تا قبل از رسالت را
روایت میکند .فیلمی که در ابتدای اکران با تبلیغات گسترده و
ت گرانتر توانست فروش خوبی کند
سئانسهابی بیشمار و بلی 
و با رضایت عدهای از سینماگران هم مواجه شود ،اما در ادامه
مسعود فراستی در مصاحبهاش با «مهرنامه» ،فیلم مجیدی را
چنان کوباند که تازه راه برای دیگر منتقدان که انگار نقدهای
تند و تیزشان توی گلویشان مانده بود ،باز شد .فراستی در
انتهای آن گفتوگو آرزو کرده بود که قسمتهای بعدی این
فیلم گرانقیمت ساخته نشود .حاال و پس از سه سال ،مجیدی
تازهترین فیلمش« ،آنسوی ابرها» را در سکوت خبری در
هندوستان ساخته و در انتظار بازخورد پس از اولین اکرانش در
شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن است .جشنوارهای که از
چهارم تا پانزدهم ماه اکتبر (مهرماه) برگزار میشود و باید دید
واکنش منتقدان به اولین فیلم بینالمللی مجیدی چیست .در
خالصه داستان طوالنی «آنسوی ابرها» آمده است« :ایشان
خاطار در نقش یک نوجوان ولگرد ،بیشتر زندگیش را با پرسه
زدن و پخش مواد در گذرها و بندرهای بمبئی میگذراند.
ی است که به شدت کمبود
در پشت این لذتگرایی او جوان 
خانوادهاش را با خود دارد .پیگیری یک بسته مواد مخدر باعث

میشود او سر از خانه خواهرش  -خواهرش تنها زندگی میکند
و مدام مورد مزاحمت مردان است  -که مدتها از هم دور
بودهاند ،درآورد .خواهر و برادر سعی میکنند زندگی مشترکی
را شروع کنند ،اما گذشتهای از دست رفته و سرشار از نا امیدی
جلوی این تصمیم را میگیرد .تارا پس از کشتن مردی که
میخواهد به او تجاوز کند ،زندانی میشود و حاال تنها امید
زندگیاش را دیدن دوباره برادرش میبیند»...
رضا درمیشیان
« یواشکى» چهارمین فیلم رضا درمیشیان پس از فیلمهاى
«بغض»« ،عصبانى نیستم!» و «النتورى» است که در سکوت
خبرى فیلمبردارى شد و جزئیات زیادى از آن منتشر نشد.
چرچ نیوزلند انجام
تمام فیلمبردارى این فیلم در شهر کرایست ِ
شد و اولین محصول مشترک ایران و نیوزلند است .همچنین
بازیگرانی از نیوزلند هم در آن ایفای نقش میکنند .فیلمی
مانند فیلم «عصبانی نیستم!» و «النتوری» موضوعی اجتماعی
دارد و به موضوع روزنامهنگاری میپردازد که با رسانههای خارج
از ایران در ارتباط است و زندگیاش تحت شعاع حواشی قرار
میگیرد .تدوین «یواشکی» را هایده صفییاری برعهده داشته و
بازیگرانی چون نوید محمدزاده و باران کوثری هم در آن ایفای
نقش کردهاند .درمیشیان که همچنان به خاطر ماجراهایی که
موجب حذف فیلم «عصبانی نیستم!» از نامزدهای جشنواره
فجر و سیمرغ نگرفتن فیلم و عواملش شد ،دلگیر است ،به نظر
میرسد برای فیلم تازهاش هم با حواشیای از این دست ،دست
و پنجه نرم کند .درمیشیان یکی از جدیترین فیلمسازان دهه
شصتی است که نگاه تلخ و واقعیاش به جامعه و جوانهای

تلفشده این نسل موجب شده با سختیهای همیشگی برای
ساخت و اکران فیلمهایش مواجه باشد .البته این اولین تجربه
فیلمسازی او خارج از ایران نیست و درمیشیان اولین فیلمش را
با بازی بابک حمیدیان و باران کوثری در ترکیه ساخت .فیلمی
که با وجود کمبودهایش بارقههایی از ظهور یک استعداد در
سینمای ایران را داشت.
عبدالرضاکاهانی
کاهانی یکی از موردهای عجیب سینمای ایران است؛ فیلم
میسازد ،با استقبال مخاطبان و برخی منتقدین مواجه میشود،
دوباره فیلم میسازد ،تعریف و تمجید میشنود ،فیلم بعدیاش
را میسازد ،فحش میخورد ،فیلم بعدیاش به سختی اکران
میشود ،میرود فرانسه ،فیلم «وقت داریم حاال» را میسازد و
در جشنواره محبوبش جشنواره فیلم کارلووی واری (جشنوارهای
که فیلم «بیست» در آن جایزه هیات داوران را گرفت) نمایش
داده میشود و خبری از اکران نمیشود« ،ارادتمند ،نازنین،
بهاره ،تینا» را میسازد و آن جنجالهای بیسابقه بهپا میشود،
فیلم توقیف میماند ،سر از تایلند درمیآورد و با رضا عطاران و
حمید فرخنژاد «ما شما را دوست داریم خانم یایا» را میسازد که
سرنوشتش مشخص نیست و میگویند دوباره به فرانسه بازگشته
تا فیلم تازهاش را کلید بزند! نکته مشترک تمام سالهای اخی ِر
زندگی کاهانی ،فیلمسازی بوده است .کارگردانی که بیتوجه به
سیستم تو در توی مجوز نمایش و شرایط اکران فیلم میسازد
و بدون دغدغه فروش و برگشت سرمایه باز هم فیلم میسازد.
سه فیلم آخر کاهانی در ایران نمایشی نداشته و کنجکاویهای
زیادی درمورد ساختههای اخیر او وجود دارد که تمامشان
بیپاسخ مانده است.
قربان محمدپور
قربان محمدپور ،فیلمساز جدیای نیست .با توجه به عالقه
او به ساخت فیلمهای سرگرمکننده در جریان اصلی سینما ،باز
هم فیلمهای محمدپور از ارزش قابل توجهای برخوردار نیستند.
هرچند فیلم آخرش به لطف ستارههای عالم سینما و موسیقی
و ترکیب نامانوس سینمای هند و ایران و روایت داستان دو
دانشجوی ایرانی در هند و قصه عاشقانهشان که از قضا به شدت
ضعیف و بیکیفیت بود ،فروش باالیی داشت و توانست مدتی
هم رکوردار فروش باشد .محمدپور و تیمش برخالف محصول
نهاییشان که روی پرده نمایش داده میشود ،خوب بلدند
مخاطب را سرگرم کنند و حواسشان را پرت خودشان کنند.
کاری که با برنامههای متنوع و مهمانهای نیمهخصوصی و
حتی جشن در برج میالد که لغو شد ،و استفاده از بازیگران
ایرانی و هندی فیلمش به خوبی انجامش دادند .او این روزها
در حال و هوای ساختن فیلم دیگری مشابه «سالم بمبئی»
است .پرو ژهای که با نامهایی چون «دختر شیطان» یا «سالم
بمبئی »2یا «سالم بمبئی :دختر شیطان» از آن یاد میشود
و اولین جرقه خبری شدنش حضور شادمهر عقیلی بود که با
واکنش این خواننده آنور آبی که در گذشته اینور آب بود و
سپس موضع رسانههای راستی ختم به خیر شد.
به هر حال محمدپور راه و رسم کشاندن عده کثیر مخاطبان
ایرانی به سالنهای سینما را بلد است و به نحو احسن از
داشتههایش استفاده میکند.

یک پیشنهاد به شهرداری تهران برای ساختمان کنار تئاترشهر
یک کارگردان تئاتر با اشاره به تغییر کاربری ساختمان کنار تئاترشهر
پیشنهاد داد :شهرداری تهران این ساختمان را متعلق به مجموعه تئاترشهر
بداند تا با حضور هنرمندان و معماران ،داخل بنای ساخته شده برای کارهای
هنری در نظر گرفته شود.
حمیدرضا نعیمی که به زودی نمایش «شوایک ،سرباز ساده دل» را در تاالر وحدت
روی صحنه میبرد و پیش از این هم در تئاترشهر نمایشهایی را اجرا کرده است ،درباره
ساختمان ساخته شده در کنار تئاترشهر که به نظر میرسد کاربری فرهنگی هم دارد،
گفت« :مطمئنا هر ساختمانی که جزو میراث فرهنگی کشور به حساب آید از سوی
تمام نهادها باید مورد صیانت و پاسداری قرار گیرد و به اطراف آن هم توجه ویژه شود،
یعنی همانطور که هیچکس نمیتواند بپذیرد یک بیمارستان در کنار یک ورزشگاه
ساخته شود چون به لحاظ ماهیت و نیازهای خود هیچ غرابتی با یکدیگر ندارند ،برای
اماکن تاریخی و مذهبی هم باید چنین توجهی مدنظر قرار گیرد».
او با اشاره به اینکه «تئاترشهر ما نیز در جایی است که به یک محوطه آزاد و بزرگ
نیاز دارد» ،افزود« :امروزه وقتی به شهر قزوین پا میگذاریم ،میبینیم که شهرداری
قزوین چقدر به زیبایی از مکانهای تاریخی استفاده کرده و بناهایی که به عنوان میراث
فرهنگی شناخته میشوند را حفظ میکند .یکی از این ساختمانها به فرماندهی شهر
مربوط است که گویا موزه شده و در واقع شهرداری یا استانداری ساختمانی را ویران
کرده تا ساختمان تاریخی قزوین بیشتر در معرض دید شهروندان و توریستها قرار
گیرد؛ این یعنی یک نگاه فرهنگی در حالی که آن بنای تاریخی به راحتی میتوانست
توسط یک نگاه دگماتیسم برای همیشه مخفی بماند».
او خاطرنشان کرد« :امروز باید به فضای وسیعی که در شهر تهران وجود دارد فکر
کنیم .در این شهر تعداد پارکها بسیار کم است .پیادهروها بسیار تنگ هستند و فضای
شهر به گونهای است که سه نشانهای که برای تمدن شهری مورد توجه قرار میگیرد
را کمتر میبینیم .یکی از این نشانهها سیستم حمل و نقل شهری است و آرامشی که

مردم برای تردد از آن باید برخوردار باشند .دیگری میزان وسعت پیادهروهاست که
در کشورهایی اروپایی میبینیم پیادهروها چقدر وسیع و گسترده است و صندلیهای
کافهها در پیادهروها چیده میشود تا عابران حتی برای استراحتی کوتاه و موقت بتوانند
روی آن بنشینند ،اما به پیادهروهای کثیف و شلوغ و آلوده تهران نگاه کنید که چقدر
با آنها تفاوت دارد .سومین مسئله هم صندلیهای تئاتر آن شهر است که البته منظور
از تئاتر فقط نمایش نیست بلکه تمام سالنهایی که تماشاگران برای تماشای نمایش،
فیلم ،اپرا و کنسرت در آنها حضور پیدا میکنند ،است .درحالی که مگر چند ساختمان
مثل تئاترشهر ،تاالر وحدت یا تاالر سنگلج در کشور ما و در پایتخت آن وجود دارد؟!»
نعیمی گفت« :لذا میخواهم تاکید کنم در چنین شرایطی از آنچه داریم باید
مراقبت کنیم تا از دست نروند .تئاترشهر پایتخت ایران باید پارکینگ داشته باشد .در
شرایطی که «باربیکن لندن» که یک منطقه بزرگ است و به خاطر تئاترش معروف
شده یک پارکینگ چهار طبقه به وسعت کل خیابان ولیعصر و چهارراه کالج دراختیار
دارد و تماشاگرانی که برای دیدن برنامههای مختلف به این محل مراجعه میکند به
راحتی ماشینهای خود را در آنجا پارک میکنند ولی اگر کسی بخواهد به چهارراه
ولیعصر (عج) بیاید تا بتواند به تماشای تئاتری در تئاترشهر بنشیند آیا میتواند به راحتی
این کار را انجام دهد؟ کجا باید وسیله نقلیه خود را پارک کند؟»
کارگردان «سقراط» ادامه داد« :در گذشته یک قطعه زمین و پارکینگی برای
تئاترشهر وجود داشت که البته همان هم امنیت نداشت ولی میتوانست تبدیل به یک
مکان (پارکینگ) چند طبقه شود تا حتی به منبع درآمدی هم تبدیل شود ،اما این
قطعه زمین را گرفتند تا در آنجا مسجد بسازند و این یعنی دیگر کسی حق اعتراض
ندارد در حالی که مسجد باید در جایی ساخته شود که فضای آرامشبخش آن به تزکیه
نفس کمک کند ،ولی هر چه جلوتر رفتیم کاربری مسجد هم تغییر کرد».
او گفت« :وقتی میگوییم مسجد یعنی از یک معماری مشخص حرف میزنیم که
کاربرد و سازهاش مشخص است ،اما ساختمان فعلی ساخته شده چه شباهتی به مسجد

دارد؟ کجای آن قرار است مناره و گنبد گذاشته شود؟ آیا اگر کسی از بیرون رد شود
متوجه میشود که این ساختمان یک مسجد است؟ آیا کاشیکاریهای معروف و
گلدستههای معروف مساجد ما را دارد؟ همه اینها در شرایطی است که در این سالها
هزینه زیادی شده و بنایی ساخته شده که فعال کسی برای تغییرات آن پاسخگو نبوده
است».
نعیمی در پایان بیان کرد« :به نظرم در وضعیتی که االن برای این ساختمان وجود
دارد بهتر است دوباره به امور فرهنگی و هنری برگردد و شهرداری دست به یک اقدام
شجاعانه بزند تا عالوه بر اینکه در یک قطعه زمینی دیگر با آرامش مسجدی را با تمام
تعاریف خود بسازد ،این مکان را هم به عنوان بخشی از مجموعه تئاترشهر متعلق به این
مجموعه بداند چرا که با حضور هنرمندان و طراحی معماران میتوان داخل این بنای
ساخته شده را برای کارهای هنری در نظر گرفت».

ترامپ هم در «خرده ریز» حضور دارد
مرتضی ضرابی بازیگر نمایش «خرده ریز» با اشاره به اینکه
در این اثر شکاف بین انسانها به تصویر کشیده میشود،
یادآور شد هرگاه در تئاتر به کمک وی نیاز باشد او دریغ
نخواهد کرد.
به گزارش مهر ،مرتضی ضرابی بازیگر نمایش محیطی «خرده
ریز» درباره حضور در این اثر نمایشی گفت« :نمایش «خرده ریز»
به کارگردانی سارا کریمیان اجرای خود را از  ۲۰شهریور در کافه
تریای مجموعه تئاتر شهر آغاز می کند .این نمایش پیش از این
در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد که نامزد دریافت
 ۵جایزه بود که جایزه بهترین بازیگر مرد بخش محیطی را از آن
من کرد».
او ادامه داد« :این نمایشنامه آخرین اثر ادوارد آلبی قبل از مرگ

رئیس سازمان امور سینمایی ،سمعی و بصری در حکمی محمود اربابی را با
حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر جشنواره ها و همکاریهای بین الملل
منصوب کرد.
متن کامل حکم محمد مهدی حیدریان خطاب به محمود اربابی به عنوان سرپرست
دفتر جشنواره ها و همکاریهای بین الملل به این شرح است:
جناب آقای محمود اربابی
با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی با حفظ سمت " معاون توسعه فناوری و مطالعات
سینمایی" ،به عنوان" سرپرست دفتر جشنوارهها و همکاریهای بین الملل" منصوب
می شوید.
امید است با هماهنگی و همکاری موثر واحدهای تابعه سازمان و بهرهگیری از
ظرفیت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف و برنامههای سازمان در حوزه جشنوارهها و
امور بینالملل موفق و موید باشید.
توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم».

جواد عزتی و امیرجدیدی در «تنگه ابوغریب»
فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» به تهیهکنندگی
سعید ملکان و کارگردانی بهرام توکلی روزهای
آخر پیش تولید را می گذراند و کار انتخاب عوامل
فیلم تقریبا به پایان رسیده است.
جدیدترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان
هنری رسانهای اوج عوامل خود را شناخت.
بر این اساس ،جواد عزتی ،امیر جدیدی ،حمیدرضا
آذرنگ ،علی سلیمانی ،قربان نجفی و مهدی قربانی
جلوی دوربین «تنگه ابوغریب» خواهند رفت.
مجید خضوعیابیانه نیز مدیریت فیلمبرداری کار را بر عهده خواهد داشت.
فیلم سینمایی «تنگه ابوغریب» روایتی است از دفاع دالورمردانه گردان عمار در برابر
لشکرکشی رژیم بعث به فکه و شرهانی .روزهای رشادت و مظلومیت بچههای گردان
عمار در روزهای آخر دفاع مقدس در منطقه حساس تنگه ابوغریب.
سایر عوامل فیلم عبارتند از :طراح صحنه و لباس :محمدرضا شجاعی ،صدابردار:
رشید دانشمند ،طراحی و ترکیب صدا :امیرحسین قاسمی ،مدیر تولید :محمدرضا
منصوری ،برنامهریز :علی مردانه ،دستیار اول کارگردان :محمد عسگری ،جانشین تولید:
کیورث عباسی ،مدیر روابط عمومی :علی مرادخانی ،عکاس :محمد بدرلو ،محصول
مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانهای اوج.

نمایش «پایان بازی» در تماشاخانه سنگلج
نمایش «پایان بازی» بر اساس نمایشنامه
«رومولوسکبیر»باترجمه«سیدمحمدسعیدی»
و با بازنویسی و کارگردانی «افشین زمانی» از روز
یکشنبه  19شهریور ماه در تماشاخانه سنگلج
روی صحنه میرود.
نمایش «پایان بازی» که با ترجمه سید محمد
سعیدی از متن انگلیسی و بر اساس نمایشنامه
«رومولوس کبیر» نوشته فردریش دورنمات آماده
اجرا شده با بازنویسی و کارگردانی افشین زمانی از روز یکشنبه  19شهریور ماه در
تماشاخانه سنگلج به روی صحنه می رود.
در خالصه داستان این نمایش آماده است :آخرین روز حکومت پادشاهی را می بینید
که مشتاقانه در انتظار سقوط کشورش است...
افشین زمانی بعد از کسب تندیس بهترین کارگردانی جشنواره بین المللی فجر
به خاطر نمایش «خاطرات هنرپیشه نقش دوم» و بعد از اجرای موفق «آندورا» در
تماشاخانه انتظامی نمایش «پایان بازیِ » را برای اجرا در تماشاخانه سنگلج آماده
کرده است.
در این نمایش بازیگرانی چون محمدرضا خادمی ،میر نادر مظلومی ،سهیل محزون،
مونا کرمی ،فرانک جلیلی ،شیرین صفایی ،بیاینا محمودی ،وحید کلیایی ،محمد شهباز
طهرانی ،فرزاد آیتی ،علی قربانخانی ،سید محمد سعیدی ،مهیار قزل سوفلو ،آرین
فرزانه ،سید علی موسوی ،بهزاد بختیاری و نریمان عابدی ایفای نقش می کنند.
نمایش «پایان بازی» بر اساس نمایشنامه «رومولوس کبیر» با ترجمه «سید محمد
سعیدی» و با بازنویسی و کارگردانی افشین زمانی از روز یکشنبه  19شهریور ماه در
ساعت  18/30و در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود.

خبرهایی از سینما و تئاتر

مرتضی ضرابی :

است که خود آلبی نیز آن را به صحنه برده و برای اولین بار در
ایران ترجمه شده است .همه اتفاقات این نمایش در یک کافه رخ
می دهد به همین دلیل کارگردان برای اجرا ،کافه تریای تئاتر شهر
را انتخاب کرده است».
ضرابی درباره ویژگی های این متن نمایشی توضیح داد« :ادوارد
آلبی در نگارش این متن مشکل عدم ارتباط افراد با جامعه و تضاد
 ۲نسل را مطرح می کند .او افرادی را به نمایش می گذارد که
ایده آل ها و آرمان های شان از هم فاصله زیادی دارد .این سال
ها با روی کار آمدن فضای مجازی و فعال شدن اینترنت آدم ها از
هم دور شده اند و دغدغه آلبی نیز در این اثر نمایشی تکنولوژی
و فاصله ای است که بین نسل های مختلف و حتی افراد هم نسل
به وجود آورده است .ادوارد آلبی آنقدر در این نمایشنامه آینده نگر
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است که حتی نام فردی به اسم ترامپ نیز به عنوان یک شخص
پولدار آمریکایی در نمایشنامه آورده می شود که منظور همان
دونالد ترامپی است که اکنون رییس جمهور آمریکاست».
بازیگر فیلم «پرده آخر» یادآور شد« :این نمایش  ۹بازیگر دارد
که من نیز نقش نویسنده را برعهده دارم .در این اثر هر کدام از
کاراکترها مسائل و مشکالت شان را مطرح می کنند و تماشاگران
نیز وارد تعامل و بحث با شخصیت ها می شوند .در حقیقت در این
اجرا مخاطبان نیز به بازی گرفته می شوند و کاراکترها را همراهی
می کنند ».ضرابی در پایان درباره کم کاری اش در عرصه تئاتر
بیان کرد« :هرگاه تئاتر از من کمک خواسته ،دریغ نکرده ام .چند
سال قبل در نمایش «ادیپوس» به کارگردانی امین اصالنی بازی
کردم و نمایش «مونوپولی در چهارراه حوادث» را در تاالر جافظ

به صحنه بردم و در چند کار دیگر نیز همکاری داشتم .زمانی هم
که بازی در این نمایش پیشنهاد شد به دلیل اینکه مشکالت بشر
امروز و فاصله عمیق بین انسان ها را مطرح می کرد ،پذیرفتم که
در کار حضور داشته باشم بنابراین اگر نمایش خوبی پیشنهاد شود
و به کمک من احتیاج داشته باشند حتما برای حضور در آن کار
استقبال خواهم کرد».
نمایش «خرده ریز» نوشته ادوارد آلبی و کارگردانی سارا
کریمیان اقبال از  ۲۰شهریور ساعت  ۱۸در کافه تریای مجموعه
تئاتر شهر به صحنه می رود.
بازیگران این نمایش مرتضی ضرابی ،معصومه عزیز محمدی،
علی جدیدی ،بیتا مویریان ،بنیامین بخشیزاده ،رها مقدم ،احسان
بیاتفر ،مژگان نظری و سارا کریمیان اقبال هستند.

زمان شروع جشنواره فیلم سبز و اجرای دو نمایش از جمله خبرهای سینما
و تئاتر روز نیمه شهریور هستند.
ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز از روز شنبه  ١٨شهریور در سینما
فلسطین و گالری موسسه فرهنگی صبا آغاز میشود.
این جشنواره روز شنبه  ۱۸شهریور از ساعت ١٥در گالری موسسه فرهنگی صبا
و بعد از آن ساعت  ۱۶در سینما فلسطین با نمایش فیلمهای بخش مسابقه در دو
سالن اصلی سینما فلسطین آغاز به کار میکند .در اولین روز این جشنواره ساعت ١٦
فیلم سینمایی «پیش از سیل» با بازی لئوناردو دیکاپریو در سالن شماره یک با حضور
میهمانان ویژه هنرمندان و مسولین به نمایش در میآید.
ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران بزرگترین رویداد فرهنگی حفظ
محیط زیست به دبیری فرهاد توحیدی از ١٨الی  ٢٤شهریور ماه در سینما فلسطین و
گالری موسسه فرهنگی ،هنری صبا و همزمان در سراسر ایران برگزار میشود.
نمایش «برهای خاموش» نوشته و کارگردانی زهرا شایان فر از پنجشنبه ۱۶
شهریورماه به تاالر محراب بازمیگردد.
نمایش «برجهای خاموش» با نویسندگی و کارگردانی زهرا شایان فر که از ۲۲
مردادماه دوره اجرای نخست خود را در سالن اصلی تئاتر محراب آغاز کرده بود و
از هشتم الی  ۱۴شهریورماه به دلیل برگزاری هجدهمین جشنواره نمایشهای
آیینیوستنی در این مجموعه روی صحنه نرفته بود ،از پنجشنبه  ۱۶شهریور به این
مجموعه بازمیگردد و تا پایان شهریورماه به اجراهای خود ادامه میدهد.
گروه بازیگران «برجهای خاموش» بهترتیب سن عباراتاند از شهرام نیککار ،منیر
چراغی ،فرهاد شکراهللزاده ،فریبا بگلو ،علیرضا رحیمدل ،سهند آدمعارف ،سمیرا
صارمی ،سیاوش قلعهوردی ،امیر شیخزاده ،فائزه بهرامی ،علی کاظ م لو و خورشید
شایان فر.
نمایش «اندر حکایت شمشک» نوشته امید اسدی و به کارگردانی داوود اسدالهی به
مدت  ۲۰شب در خانه نمایش روی صحنه میرود.
«اندر حکایت شمشک» نوشته امید اسدی و به کارگردانی داوود اسدالهی با پایان
یافتن هجدهمین جشنواره نمایش آیینی و سنتی از  ۱۴شهریورماه از ساعت ۱۸:۳۰
در خانه نمایش اجرا می شود.
در این نمایش داود معینیکیا ،مهدی رحیمی سده ،اکبر داودی  ،امین نیک پنجه،
سودابه گودرزی  ،داوود اسدالهی به ایفای نقش می پردازند،

