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یادداشتی بر نمایش «سس توتفرنگی» به کارگردانی مهدی پاشایی

«آگزویا» هلندی به جشنواره تئاتر
عروسکی میآید

نمایش «آگزویا» کاری عروسکی تولید شده
از کشور هلند در بخش بینالملل هفدهمین
جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک به
صحنه میرود.
به گزارش ستاد خبری هفدهمین جشنواره
بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک،
نمایش «آگزویا» با طراحی مشترک شارلوت
پوییجک جولین و آناندا پوییجک برای اجرا
در جشنواره هفدهم نمایش عروسکی تهران
مبارک آماده شده است .در خالصه داستان این
اثر نمایشی که نوشته و کار شارلوت پوییجک
جولین است ،آمده« :در این نمایش بیکالم،
شارلوت ،شما را به سفری بیپایان میبرد تا ما
نسبت به محیط اطرافمان به آگاهی برسید.
او زمین را زیر پای شما را خالی میکند اما
نمیگذارد سقوط کنید ،تنها برای لحظهای
شما جزیی از کهکشانی بزرگ میشوید».
بازیگران نمایش «آگزویا» ،شارلوت پوییجک
جولین ،آناندا پوییجک ،دونک بنکی هستند
و ساخت موسیقی آن را جور د وریس بر
عهده دارد .هفدهمین جشنواره بینالمللی
نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه
برومند یکم تا هفتم شهریور برگزار میشود.
شادپیمایی این دوره از جشنواره روز چهارشنبه
 ۳۱مرداد همزمان با عید قربان از ساعت  ۱۷تا
 ۱۹در بوستان آب و آتش برگزار میشود و همه
افراد و خانوادهها از طیفهای مختلف برای
حضور در این جشن شادی دعوت شدهاند،
تنها شرط حضور در این جشن ،همراه داشتن
عروسک است.
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اعالم فیلمهای بلند داستانی
جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان

خرده خیانتهای زن و شوهری در لواسان
احوالپرسیهایمان تکراری میشود :حالت
چطوره؟ خوبم .حتا اگر امروز از یک بحث و دعوای
لفظی خود را بیرون کشیده باشیم ،چون فرصت و
حوصل ه توضیح دادن برایمان نمانده است ،پس
دروغ میگوییم و خود را بیشتر به انزوای خود
محدود میکنیم .تعطیالت میتواند فرصتی باشد
برای یک مسافرت با دوستان ،خارج از شهر در
چادر و ویال و سپری شدن چند روزی در سکوت
که به شدت برای یادآوری خودمان نیاز است .در
این سفر میشود هم ه اضطراب شهر را در شهر
جا گذاشت یا در چمدانهایمان یادگاریهایی
همچون بمب هستهای جاسازی کنیم .اما مگر
میشود خاطرات را دور ریخت؟ حتا اگر این سفر
بدون بازگشت و تصمیمی برای گذران باقی عمر
پس از بازنشستگی باشد .یکی از این مسافران که
باید جا بماند ،نمایش سس توت فرنگی است.
این روزها در تاالر قشقایی تئاترشهر ،نمایش
سس توت فرنگی که نامش بیشتر وجه تزئینی
برای نمایش است در حال اجرا است .در آغاز
نمایش میز بزرگی در انتهای صحنه با حضور
مهمانان در پشت آن ،با شنیدن موزیکی با
صدای رضا یزدانی مخاطب را وارد بزمی کوچک
و خانوادگی میکند که گویا تابلوی زنده شد ه شام
آخر داوینچی است .دو زوج که همسرانشان تا
سرحد میز از هم فاصله دارند و سعی در نزدیکی
به همسر دیگری دارند ،گاهی متلکهایی رد و
بدل میکنند .رسول دکتر روانشناس در مرکز
قاب پشت میز نشسته است .ترکیب شدن یکی
در میانی این دو زوج علتی دارد .علی که مهندس
ساختمان و پسر خال ه شیما است و ارتباطی
دیرین و پنهانی میانشان هست که اگرچه
اطالعی از جزئیاتش نداریم اما شیما علیرغم میل
علی قصد یادآوری آنها را دارد .دکتر یا همان
رسول نیز شخصیتی جذاب را به نمایش میگذارد
که میتواند زنان اطرافش را درگیر خود کند و
شاید بی ارتباط با تواناییاش در هیپنوتیزم کردن
نباشد که همسر علی یعنی مینا را نیز به این توهم
مبتال کرده است .نفر پنجم بهزاد است؛ اعتیاد
دارد و در حال ترک است و سیمین که او نیز
بیمار و همسر سابق و معشوقه دیگر دکتر است.
حضور یکباره این جمع در باغی در لواسان که ارث
پدری شیما است ،داستان نمایش را رقم میزند.
داستانی که الیههای پنهان آن در نه کنشهای
روی صحنه بلکه در گذشتههای دور رقم خورده
است و این شش نفر آدم زخمخورده از گذشته

میالد ابراهیمی  -هیچچیز مثل مرگ تازه نیست ،گوارای وجودت؛ زندهیاد حمید سمندریان .شهر پر از زمزمه و همهمه و دویدن و سرعت و هجوم
وحشت ،مملو از آسیبها و دغدغههای اجتماعی و اقتصادی و نبودن روزنهای برای بروز ،مدام حرکت و تشنج؛ تنها سبک ثابت زیستن که در میان
شهرنشینان قابل تصور است.

نقطهضعف
نمایش را
میتوان
شنامهبه
نمای 
شدت چندپاره
و شخصیت
پردازی کاهالنه
نویسنده
دانست
را رودر روی هم قرار داده است .علی قسمتی از
سهم این زمین را خریده است و قصد دارد ساخت
این ویال را مهندسی کند تا به دور از هیاهوی
شهر در جمعی دوستانه و خانوادگی زندگی کنند.
زمین ه اصلی داستان این نمایش خیانت است
و جز این تم در طول داستان به هیچ تم فرعی
مورد توجهای برنمیخوریم .در میان این شش
نفر ،یک فرد داستان را اداره میکند و به صورت
کامال گنگی قصد انتقامگیری دارد که دلیل آن نیز
مشخص نیست.
نقطه ضعف نمایش را میتوان نمایشنامه
به شدت چندپاره و شخصیتپردازی کاهالنه
نویسنده دانست .با وجود تم خیانت که این سالها
موضوع اصلی بسیاری از فیلمها و نمایشها است،
تماشاگر توقع دارد تا فضاسازی و شخصیتپردازی
بار تکراری بودن موضوع را کشیده و موجب
جذابیت اثر شود .چیزی که در این نمایش رخ

نخواهد داد .گویی یک متن ویراستاری نشده با
کثرت استفاده از نشانهها را ورق میزنیم .جدای از
متن بسیار عجوالنه ،طراحی صحنه مینیمالیستی
و بازی با نورها برای تغییر مکان از منزل به باغ،
رضایتبخش است .صحنهای که از میزی در
انتهای صحنه به باغی از درختهای بریده خشک
شده از پاییز روابط انسانی اشخاص داستان خبر
میدهد .حضور پرژکتورها به فعالیت بازیگران
معنی میبخشد و به صحنه جلوه میداد اما تعدد
خاموش و روشن شدنهای صحنه برای تعویض
صحنه با وجود بیکنش بودن نمایش زیاد از حد
به نظر میرسد .آنچه بیش از همه برای مخاطب
آزاردهنده است صدا برداری به شدت ناشیانه کار
است که حتی در قسمتهایی از نمایش دیالوگها
به ویژه صدای علی اصال شنیده نمی شود .بازی
سمیرا حسنپور در نقش مینا زنی جوان و اغواگر
که احساس جذابیت میکند جالب توجه است.

بازی مهدی زمینپرداز و سحر صباغ سرشت قابل
قبول است اما بازی و حرکات و صدای نامفهوم
علیرضا مهران چنگی به دل نمیزند .اساسیترین
پیام نمایش را شاید بتوان قدرت تخریب دروغ و
پنهان کاری دانست که بدون هیچ گونه چرخش یا
انحرافی روایت را توصیف میکند .خیانت و دروغی
که شالوده طبقه متوسط شهری را تشکیل داده
است و هیچ اخالق و مرام انسانی را برنمیتابد.
طبقه متوسطی معلول و بیمار که هر جایی که
برای زیستن انتخاب کنند آن مکان چیزی شبیه
تیمارستان یا بیمارستان خواهد شد.
حضور اسامی بزرگی در بروشور و صفحات
مجازی از قبیل «سامان سالور» به عنوان کارگردان
تیزر و البته مهمانان ویژهای همچون رضا یزدانی
و ستاره اسکندری نشان از روابط عمومی خوب
و قوی است که تماشاچی را به سردابه قشقایی
میکشاند.

«تارانتینو» بازیگر نقش «بروس لی» را پیدا کرد

دو نمایش جدید در تاالر مولوی
اجرا میشود

«مایک مو» به عنوان بازیگر نقش «بروس لی» در فیلم «روزی روزگاری هالیوود»
جدیدترین ساخته «کوئنتین تارانتینو» انتخاب شد.
به گزارش ایسنا به نقل از درَپ« ،مایک مو» که در ماه پیش به مناسبت چهلپنجمین
سالگرد «بروسلی» با انتشار پیامی در فضای مجازی به این ستاره سینمای رزمی ادای
احترام کرد ،در فیلم جدید «روزی روزگاری هالیوود» به عنوان بازیگر نقش «بروس
لی» انتخاب شده است .این بازیگر آمریکایی ،ماه پیش به جمع بازیگران فیلم «روزی
روزگاری هالیوود» پیوسته بود اما هنوز نقش او در این فیلم فاش نشده بود .داستان
فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» که با بازی «لئوناردو دیکاپریو» و «برد پیت»
نیز همراه است درباره گروه تبهکار «منسون» به سرکردگی «چارلز منسون» است
که در اوت  ۱۹۶۹در یک شب چندین نفر را در یک سکونتگاه هالیوودی متعلق
به «رومن پوالنسکی» کارگردان مطرح لهستانی-فرانسوی سالخی کردند که یکی از
این افراد «شارون تیت» همسر باردار «پوالنسکی» بود« .پوالنسکی» برای مدتی به
اشتباه تصور میکرد که «بروس لی» احتماال قاتل همسر وی بوده است .دار و دسته
«منسون» در سال  ۱۹۷۱در دادگاه گناهکار شناخته شدند و «چارلز منسون» رهبر
این گروه در نوامبر سال گذشته میالدی در زندان درگذشت« .تارانتینو» پیش از این
درباره فیلمش توضیح داده بود« :حوادث این فیلم در زمان انقالب هیپیها و در
دوران اوج هالیوود روی داد و سبک و طرح داستان فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»
شباهت زیادی با فیلم «داستانهای عامه پسند» (پالپ فیکشن) دارد» .قرار است
فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» از تاریخ  ۲۶جوالی  ۲۰۱۹در سینماهای جهان
اکران خود را آغاز کند .بروسلی به عنوان یک هنرپیشه رزمی بسیار مشهور است ،اما
او درام و فلسفه آسیایی و غربی را نیز در طول زندگی و البته زمانی که در دانشگاه
واشینگتن بود خوانده بود .او سطح مطالعه باالیی داشت و یک کتابخانه گسترده از
متون فلسفی و البته موضوعات هنرهای رزمی داشت.

نمایشهای «از خط زرد فاصله بگیرید» و
«ادیپ افغانی» آثاری هستند که به زودی
اجرای عمومی خود را در مرکز تئاتر مولوی آغاز
می کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی،
نمایش «از خط زرد فاصله بگیرید» که
محصول تالش دانشجویان دانشگاه تهران و
تربیت مدرس است .این نمایش به نویسندگی
الهه مجلسی و کارگردانی رضا رشادت از روز
یکشنبه  ۲۹مرداد تا  ۲۰شهریورماه ساعت
 ۱۹:۳۰در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به
روی صحنه خواهد رفت .این نمایش روایتی
است شبه مستند از مرگهای خودخواسته در
مترو .نمایش ،داستان ناتمام زندگی کسانی را
روایت میکند که رفتهاند و کسانی که در رنجِ
ی ماندهاند« .ادیپ افغانی» نوشته
رفتگان باق 
احمد مهرانفر در مرکز تئاتر مولوی آغاز به کار
می کند .این نمایش به کارگردانی مجتبا جدی
از روز سهشنبه  ۳۰مرداد تا  ۲۰شهریورماه
ساعت  ۱۸در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به
صحنه خواهد رفت.

اسامی فیلمهای بلند داستانی سی و یکمین
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان اعالم شد.
به گزارش ستاد ارتباطات و اطالع رسانی
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های
کودکان و نوجوانان ،با اعالم اسامی فیلم های
بلند داستانی ایرانی سی و یکمین جشنواره بین
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ،تعداد ۷
فیلم در این رویداد سینمایی با یکدیگر رقابت
خواهند کرد .اسامی این فیلم ها به شرح
زیر است« :افسانه عقاب دندان نقره ای»
به کارگردانی رسول سلیمیان و تهیه کنندگی
علیرضا رنجی پور« .اینجا خانه من است» به
کارگردانی خیرالله تقیانی پور و تهیه کنندگی
جواد نوری« .ب ُروا» به کارگردانی پرنیا کاظمی
پور و تهیه کنندگی مهرداد مجیدی« .در
میان امواج» به کارگردانی هادی شریعتی و
تهیه کنندگی رقیه حسینی« .راز نرگس» به
کارگردانی مهدی قاسمی و تهیه کنندگی میثم
صناعی« .عینک» به کارگردانی رضا آقایی و
تهیه کنندگی عبدالله باکیده« .من و جمعه» به
کارگردانی حسین عامری و تهیه کنندگی نسیم
جعفری ربانی باستانی .سی و یکمین جشنواره
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به
دبیری علیرضا رضاداد  ۸الی  ۱۴شهریور  ۹۷در
شهر اصفهان برگزار می شود.

انجمن تهیهکنندگان مستقل در
حمایت از بیانیه کانون کارگردانان
اطالعیه داد
انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای
ایران با انتشار اطالعیهای از حساسیت کانون
کارگردانان سینمای ایران به موضوع پولهای
ناپاک در سینمای ایران استقبال و آن را نشانه
هوشیاری و مسئولیت این تشکیالت صنفی
دانست.
دبیرخانه انجمن تهیه کنندگان مستقل در
اطالعیه خود آورده است« :انجمن مستقل
چهار سال قبل و بعدها به دفعات این مورد را
به اشکال مختلف اعالم و رسانه های گروهی
نیز بارها آن را بازتاب دادهاند.انجمن مستقل
ورود کانون کارگردانان به عنوان بازوی فرهنگی
سینمای ایران را نقطه عطفی در این زمینه
می داند و امیدوار است مسئوالن قضایی
و سینمایی نسبت به این مهم واکنش در
خور نشان دهند ،چرا که سینمای ایران با
همه مسائل و مشکالت چون سرو ایستاده
است .اما ورود پول های ناپاک و غیر مطمئن
می تواند سینمای ایران را به سمت و سویی
بکشاند که عاقبت آن  ،فرو رفتن در باتالق ،
افزایش دستمزدها بصورت غیر معقول و در
نهایت ورود پولشوها و خروج شخصیت های
فرهنگی است .همراهان این جماعت آگاهانه یا
ناخوداگاه به موریانه هایی تبدیل میشوند که
سینمای ایران را از درون میخورند و عاقبت به
تحلیل رفتن سینمای ایران منجر خواهد شد.
انجمن تهیهکنندگان مستقل ضمن تشکر از
اخطار به موقع کانون کارگردانان انتظار دارد
سینمای ایران یکپارچه به این ندای حق پاسخ
مثبت داده و از مسئوالن امنیتی ،انتظامی
و قضایی بخواهد تا با روشهای قانونی ،با
صاحبان پولهای ناپاک برخورد کنند».

ابوالحسن تهامی :دوبلور خودآموخته هستم

«عاشقانه  »۲زمستان  ۹۷تولید میشود

سفرهای گربه سفید ایرانی به آمریکا و انگلیس

والیزاده :محمد عبادی استعداد زیادی داشت

ابوالحسن تهامی یکی از دوبلورهای قدیمی
میگوید« :من و آقای جلیلوند به همین
شکل وارد دوبله شدیم و استاد مشخصی
نداشتیم .در حقیقت کسانی بودند که ما
کار را از آنها یاد میگرفتیم .اما دوبله به
ویژه برای کسی که پیشتر هنرپیشه بوده
و روی صحنه کار کرده ،چندان کار مشکلی
نیست .فقط باید تکنیک بجا صحبت کردن
روی تصویر را یاد بگیرد و چون من و آقای جلیلوند در
آن هنگام  ۲۰سالمان بیشتر نبود و در آغاز جوانی بودیم این کار را
به راحتی یاد گرفتیم».
به گزارش ایسنا ،تهامی در ادامه حرفهایش درباره دوران طالیی
دوبله در ایران میگوید« :در آن زمان اکران سینماهای ایران در
اختیار فیلمهای خارجی بود و فیلمها از هندی و عربی و هنگ کنگی
گرفته تا آمریکایی و اروپایی به ایران میآمد و دوبله میشد .دوبله
برای سینمای ایران گویش سینمایی به وجود آورد .دوبله باعثشد
که فیلمها به خوبی فهمیده و درک شوند و به صورت الگوهایی
برای هنرآموزان سناریو نویسی ،فیلمبرداری و بازیگری و کارگردانی
درآیند».

فصل دوم سریال «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر
هادی و تهیهکنندگی هومن کبیری زمستان
امسال به تولید میرسد.
به گزارش مهر ،فصل جدید سریال
«عاشقانه» به تازگی موافقت اصولی وزارت
ارشاد را برای نگارش دریافت کرده است و
قرار است تا چند ماه دیگر وارد پیش تولید
شود .سریال «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر
هادی و تهیه کنندگی هومن کبیری ساخته شد و از
نوروز  ۹۷علیرضا کاظمی و سعید جاللی نویسندگان این سریال در
حال نگارش متن فصل دیگری از سریال هستند .با اتمام نگارش سریال
عوامل سازنده وارد مرحله پیش تولید خواهند شد تا آن را برای زمستان
 ۹۷برای تولید در شبکه نمایش خانگی آماده کنند .فصل جدید سریال
«عاشقانه» نیز به تهیه کنندگی هومن کبیری و کارگردانی منوچهر
هادی ساخته می شود .بازیگرانی چون محمدرضا گلزار ،ساره بیات،
بهاره کیان افشار ،فرزاد فرزین ،حمیدرضا پگاه ،شمسی فضل اللهی،
علیرضا سوزنچی ،علیرضا زمانی نسب ،حسین یاری ،پانتهآ بهرام،
مسعود رایگان ،هومن سیدی ،یکتا ناصر و مهناز افشار در فصل اول
این سریال به ایفای نقش پرداختند.

انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنوارهای در
آمریکا و انگلیس راه پیدا کرد.
به گزارش مهر ،این انیمیشن در سومین
دوره جشنواره شبهای انیمیشن نیویورک
حضور پیدا می کند که در تاریخ  ۶و ۷
اکتبر برابر با ۱۴و  ۱۵مهر در بروکلین
نیویورک برگزار میشود.
همچنین «هیچکس» به هشتمین دوره
جشنواره بین المللی «لیف آف گلوبل نت ورک»
انگلیس راه پیدا کرده است.
این جشنواره از  ۲۱تا  ۲۵آگوست برابر با  ۳۰مرداد تا  ۳شهریور
در بریتانیا برگزار میشود .داستان انیمیشن کوتاه «هیچکس» در مورد
گربهای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی
میکند .هیچ کدام از ساکنان شهر به او توجه نمیکنند چون متفاوت به
نظر میرسد .حتی گربههای سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار میدهند
تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را مالقات میکند .دیگر
عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از نویسنده ،کارگردان و تهیه کننده:
الهام طرقی ،لی اوت ،استوری بورد :الهام طرقی ،انیماتور :الهام طرقی،
رنگ ،طراحی فضا و کاراکتر :الهام طرقی.

یزاده درباره سابقه همکاریاش
منوچهر وال 
با مرحوم عبادی میگوید« :ما سالها با
مرحوم عبادی همکار بودیم و اتفاقا تجربه
و همکاریهای بسیار خاطرهانگیز و به
یادماندنی را نیز با هم پشت سر گذاشتیم.
مرحوم عبادی استعداد باالیی داشت و
شاید من االن نقش شاخصی که ایشان آن
را دوبله کرده بودند را به خاطر نداشته باشم
اما همکاریمان در کارتون «لوک خوش شانس» و
صداپیشگی مرحوم عبادی برای بوشوگ را همیشه در ذهن دارم واز آن
به عنوان تجربهای دوست داشتنی یاد میکنم».
یزاده در ادامه درباره ویژگی کاری مرحوم
به گزارش خبرآنالین ،وال 
عبادی نیز بیان میکند« :مرحوم عبادی کارش خوب بود ،استعداد
زیادی داشت و به همین دلیل برای انیمیشن و کارتونهای زیادی او
را دعوت میکردند .کار برای بچهها در کارتون خیلی سخت است و
چون مرحوم عبادی دراین زمینه مسلط بود پیشنهادهای زیادی به او
میشد» .محمد عبادی دوبلور پیشکسوت عرصه تلویزیون و سینما که
سهشنبه شب در سن  ٧١سالگی ،به دلیل ایست قلبی در بیمارستان
درگذشت.

