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احسان فالحتپیشه ،کارگردان تئاتر در گفتوگو با «ابتکار»:

مهدینقویان
کارگردان «مستند خارج از دید:»۲

قرعهکشی اکران سینمای رسانه
در جشنواره فیلم فجر انجام شد

تئاتر گیشهای از تولید اندیشه بازمیماند

تمام قرارداد
و اقدامات ما شفاف است

کارگردان مستند «خارج از دید» گفت:
«متاسفانه ما درباره برخی از مسائل بد کار
کردیم .اگر بگوییم که میخواهیم درباره
نفوذ کار کنیم ،همه میخندند .اگر بگوییم
میخواهیم درباره جاسوسی میخواهیم کار
کنیم ،همه به تمسخر میگیرند و اگر بگوییم
میخواهیم یک کار سفارشی انجام بدهیم،
همه میگویند که فالنی سفارشیساز است».
به گزارش اعتمادآنالین ،چند هفته گذشته
شبکه سوم صدا و سیما مستندی تحت عنوان
«خارج از دید »۲پخش کرد که با واکنشهای
زیادی بین کاربران فضای مجازی روبهرو شد.
این مستندساز از منابع ملی و آرشیوهای
اطالعاتی این مستند میگوید  .
این مستندساز در پاسخ به پرسش «دلیل
شما برای ساخت مستند «خارج از دید» چه
بود؟» میگوید« :مجموعه مستند درباره
بحث «نفوذ» است .برای من زمانی که یک
کلیدواژهای که ممکن است بعد از چند هفته،
ماه و حتی چند سال مطرح شده و خیلیها
درباره آن صحبت میکنند ،بسیار جذاب
است؛ چیزی که شاید رسانه ملی ما کمتر به
آن بپردازد .در واقع زمانی که بحث «نفوذ»
مطرح میشود ،همانطور که برای شما
خبرنگاران «نفوذ» کلیدواژه جذابی میشود
و اینکه «نفوذ» چه معنایی دارد و «نفوذی»
به چه افراد اطالق میشود .این حتی برای ما
فیلمسازان جذاب است .البته شاید در فضای
رسانه کمتر به آن توجه شود ولی دغدغه
شخصی من چنین است».
وی در ادامه درباره تعریف و تبیین «نفوذ»
میگوید« :مسئله اصلی من در این مستند،
تعریف واژه نفوذ است .وقتی ما درباره یک
واژه درست صحبت نکنیم ،تبدیل به شعار
و شعاری میشود و رفته رفته آن را دست
گرفته و به آن میخندند .طی پنج شش سال
گذشته رسانههای آنطرفی درباره واژه نفوذ،
کارهای جدی و زیادی انجام میدهند .این
رسانهها درباره تمام سوژههای مرتبط با نفوذ
و افراد دستگیر شده به صورت مرتب و مستمر
مستند ،گزارش خبری و گزارش تصویری
میسازند .لذا این چیزی نیست که من باب
کرده باشم که دیگران درباره نفوذ کار کنند.
شاید تعجب از این بابت باشد که کسی در
داخل کشور به این موضوع نپرداخته یا کمتر
پرداخته است».
این کارگردان مستند درباره آرشیو و اطالعات
موجود در فیلم هم میگوید« :اگر توجه داشته
باشید ۹۰ ،درصد یا بیشتر آرشیوهای جمعشده
برای این مستند در اینترنت جمعآوری
کردهایم .در واقع بخش عمدهای از این تصاویر
را از آرشیو آشکار و در رصد  BBCو  VOAو
 CNNو دیگر رسانهها و فضای مجازی گرفتیم.
مابقی آرشیوها که شاید  ۵یا  ۱۰درصد از
تصاویر مجموعه مستند ما را شامل شود که
از قضا اذهان را هم به این سمت میکشاند
که «عجب آرشیوهایی در این مستند استفاده
شده و یا عجیب دسترسیای وجود داشته
است» باید گفت که تمام قرارداد و اقدامات
ما شفاف است».
وی ادامه میدهد« :ما با تیم جدید شبکه
سوم سیما کار کردیم و طرف ما در این مستند
نیز همین شبکه است».

هنر

دورنمات در جایی گفتهاست« :دنیای آشفته ما
بیشتر جایی برای کمدی است تا تراژدی .از آن هنگام
که ایجاد تراژدی واقعی امکانپذیر نیست ،کمدی
روش خوبی برای بیان حقایق بهشمار میرود ...راه
ما همانطور که در سیاست به بمب اتم رسیده ،در
تئاتر نیز به کمدی ختم میشود» .همانطور که از
این جمله پیدا است دورنمات از زاویه نگاه خود وارد
ژانر تراژدی-کمدی میشود .فالحتپیشه بیش از
سه سال است که درگیر این نمایشنامه است و به
همین مناسبت پای صحبتهای او نشستهایم.
دومین بار است که نمایشنامه «ازدواج آقای
میسیسیپی» را روی صحنه میبرید .چه تغییراتی
روی آن در اجرای جدید اعمال کردهاید؟
این نمایش پس از سه سال که دوباره اجرا
میرود قاعدتا تغییراتی خواهد داشت .زمینه کار
تقریبا عوض شده است .به هر حال نمایش بعد از
سه سال مجدد اجرا میشود و در این مدت ،هم
شرایط تغییر کرده و هم رویکرد من به متن متفاوت
ت اما وقتی بحث
شده است .چارچوب اجرا همان اس 
تغییر رویکرد مطرح میشود مسئله آکسان گذاشتن
روی مفهومی از اجرا به میان میآید و اینکه قرار
است در اجرای جدید وجه دیگری از متن را پررنگ
کنیم که با تحلیل و برداشت اکنون ما از روزگارمان
مطابقت دارد.
دورنمات از جمله نویسندگانی است که
مورد توجه زندهیاد حمید سمندریان بوده است.
گویا ایشان در دهه  1360نمایش «ازدواج آقای
میسیسیپی» را روی صحنه برده است .آیا این
نمایش را دیدهاید؟
اجرای این نمایش به سن تئاتر دیدن من قد
نمیدهد.
آیا تحتتاثیر زندهیاد سمندریان هستید؟
منظورم در نوع نگاه به کارگردانی و اجرای متون
نمایشی است.
شانس آن را داشتم که در دوران دانشجویی چه
در دوره کارشناسی و چه دوره ارشد ،شاگرد ایشان
باشم .اما نمیتوانم بگویم شکل اجرای من مشخصا
مربوط به شکل اجرای ایشان است .از طرفی ،از
نظر رویکرد به متن دورنمات هم روش ما از هم دور
است .البته فکر میکنم اینگونه باشد .این موضوع را
به استناد گفتههای شاگردان قدیمیتر استاد و دیدن
برخی از کارهای ایشان میگویم .به هر حال ،رویکرد
ما خیلی متفاوت است .از سوی دیگر ،ایشان سالها
استاد من بودند و چی بهتر از اینکه از بزرگی مانند
سمندریان تاثیر گرفته باشم.
چند سالی میشود که با آثار دورنمات و به طور
ویژه نمایشنامه «ازدواج آقای میسیسیپی» کلنجار
میروید .چه چیزی در این اثر وجود دارد که مورد
توجه شما واقع شده است؟
دورنمات یکی از بزرگان عرصه نمایشنامهنویسی
جهان است .او رویکرد «تمثیلی» را در آثارش به کار
میبرد و میتوانیم دراماتورژی و رویکرد خودمان را
هم از البهالی آثار او پیدا کنیم .مخصوصا مناسباتی
که به جامعه خودمان مربوط است .طبیعتا ،باتوجه
به نگاه عمیقی که دورنمات نسبت به هستی دارد،
کارگردانها را به آثارش جلب خواهد کرد .ضمن
اینکه ،نمایشنامه «ازدواج آقای میسیسیپی» به
طور مشخص جهانی را ترسیم میکند که مناسبات
روشنی با جهان پرآشوب امروز ما برقرار میکند.
تندرویها و خشونتهای بنیادگرایانهای که مورد
مذمت دورنمات قرار میگیرد در جهان امروز هم
مصداق دارد.
شاید بتوانیم بگوییم که دورنمات رویکرد ویژهای
به مسائل بنیادین اخالق در حوزه تئاتر دارد .در
اغلب آثار او مفاهیمی مانند «دروغ»« ،انتقام» و...
روبهرو هستیم .شخصیت «آناستازیا» در نمایشنامه
«ازدواج آقای میسیسیپی» دروغ را نمایندگی
میکند و در نهایت هم موفق میشود و دیگران را
شکست میدهد .آیا با این نظریه موافق هستید؟
به نظرم نمایشنامه «ازدواج آقای میسیسیپی»
اثری درباره «آدمبدها» است .در واقع ،شاهد شری
هستیم که در شخصیتهای مختلف این نمایشنامه
به گونههای مختلف متبلور میشود و به شر مطلق
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این روزها نمایش «ازدواج آقای میسیسیپی» به نویسندگی «فردریش دورنمارت» ،ترجمه زندهیاد حمید سمندریان و کارگردانی احسان فالحتپیشه
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

تئاتری که به
گیشهپناه
میبرد الجرم
از جدیت تولید
اندیشه باز
میماند
تبدیل میشود .این شخصیتها دائم دروغهای
گوناگون را روی صحنه میآورند .دورنمات ،جهانی را
پایه «معامله » که
ترسیم میکند که در آن روابط بر 
زیربنای جامع ه سرمایهداری است ،شکل میگیرد.
سرمایهداری همه را به تسخیر خودش درآورده است
و آدمی را بازیچه معامالت.
شاید در درامهای ایرانی با رویکردی مانند
دورنمات روبهرو نیستیم یا اگر هم باشیم آنها
نتوانستهاند که نظریه خودشان را جهانی کنند .یکی
از مشکالت نمایشنامههای ایرانی هم این پدیده
عدم توجه به اجراهای جهانی است .چالشهای
اخالقی دراماتیک از کلیدهای محوری است که
گویا نویسندگان ایرانی از آن دوری میکنند یا اگر
به سویش میروند ،نتیجه کمی متزلزل است.
به نظر میرسد بیشتر آثار اخالقی ما یا شعاری یا
ایدئولوژیک از آب درمیآیند یا در وجه بسیار مثبت
بازخورد جهانی ندارند و بیشتر بومی هستند .البته
استثناهایی هم وجود دارد .نظر شما در این زمینه
چیست؟ آیا باید دورنمات را الگو قرار بدهیم؟
دورنمات خود بر این باور است که جزو
نمایشنامهنویسان «دولتهای کوچک» است.
بنابراین او دستهبندی ویژهای بدین مضمون
دارد« :نمایشنامهنویسان دولتهای کوچک» و
«نمایشنامهنویسان دولتهای بزرگ» .به زعم او ،در
زمانهای به سر میبردیم که تنها دو دولت بزرگ وجود
داشتند؛ یعنی شوروی و آمریکا .نمونه زندگیهای
آنها با زندگی سایر ملل تالقی پیدا میکند و آنها برای
سایر ملل تبدیل به الگو میشوند .در واقع ،مسائل
دولتهای کوچک برای دولتهای بزرگ نیست.
برای همین او به جهان تمثیلی پناه میبرد .نامهایی
مانند میسیسیپی و آناستازیا از فرهنگهای
مختلف میآیند .در حقیقت ،جهان مثالیای شکل
میگیرد که قابل تعمیم به جوامع مختلف است.
این چیزی است که در برخی از نمایشنامهنویسان
ایرانی هم وجود دارد .به طور مشخص میشود به
جالل تهرانی اشاره کرد .او جهان مثالیای را خلق
میکند که جنبههای متفاوتی را عیان میکند .ولی
اینکه بخواهیم بیان کنیم که چقدر موفق بودهایم و
چقدر نمایشنامههایمان جهانی بوده است ،باید
پاسخ را به دست زمان بسپاریم .جواب در آینده
است .ما پیوند مناسبی با فرهنگهای تئاتری نداریم.
آثار ایرانی باید ترجمه بشوند ،شانس اجرا هم پیدا
کنند ،در نهایت میتوانیم بررسی کنیم که آثار ایرانی

میتوانند موفق باشند و با اقبال جهانی روبهرو شوند
یا خیر؟ دلیل اصلی انقطاع روابط فرهنگی بین ایران
و کشورهای دیگر هم باید بررسی شود که باز هم
نیاز به زمان دارد .البته در سالهای اخیر حضور
مثبت نمایشنامهنویسان و کارگردانهای ایرانی را
در کشورهای دیگر شاهد هستیم .کما اینک ه شرایط
جهان به سوی یک نوع جهانیشدن پیش رفته
است .تقسیمبندی دورنمات دیگر قابل تعمیم به
این روزگار نیست .دیگر نیازی نیست تا به «تمثیل»
پناه ببریم.
یکی از مشکالت اساسی در تئاتر ایران  -از نظر
پژوهشی -عدم ثبت شیوههای اجرایی و سبکهای
کارگردانی است .یادداشتهایی از تمرینات
کارگردانها  -مخصوصا آنهایی که قدیمیتر هستند
 در دسترس عالقهمندان قرار ندارد .تنها منابع ماگفتوگوهای تئاتری رسانهای و نشستها شده
است .کتابهای تحلیلی هم به ندرت چاپ میشود
و تنها در عرصه مقالهنویسی فعالیت گستردهای
داریم؛ بیشتر آنها هم کپی از روی دست دیگران
است و فاید ه چندانی ندارد .البته استثنا هم وجود
دارد .مثال توجه کنید که سبک اجرایی و دراماتورژی
«برتولت برشت» به خوبی تبیین شده است .انواع و
اقسام کتابها را هم میبینیم که آثار برشت را تحلیل
و معرفی میکنند .چرا در ایران از این خبرها نیست؟
به نظرم در جهان دیگر «سبک و شیوه اجرایی»
معنا ندارد .جهان ِ سبکهای مشخص به پایان
رسیده است .دیگر نمیتوان یک سبک را به شکل
واحد تمیز دهیم.
به نظرم شاید واژه خوبی به کار نبردم .شاید
بتوانم بگویم مستندنگاری در تئاتر ایرانی  -به طور
ویژه در بخش کارگردانی و بازیگری -وجود ندارد.
نمیدانم چه واژه مناسبی باید به کار ببرم .البته به
عنوان یک روزنامهنگار و پژوهشگر تئاتر از شیوههای
اجرایی اغلب کارگردانها یادداشتبرداری میکنم.
مثال در اجراهای شما متوجه شدم که به «گروتسک»
عالقه دارید .به طنازیهای واژگان و کلمات اعقاد
دارید .بفرمایید چه شیوهای را دنبال میکنید.
دنبال شیوه خاصی نیستم .هر متنی خودش
شیوه خاصی برای اجرا را پیشنهاد میدهد .در
حقیقت ،آدمی نیستم که خودم را در یک روش
و شیوه مشخص ببندم و تعریف کنم .به فراخور
متن و ضرورت انتخاب آن ،شیوه اجرایی را تعیین
میکنم .انتخاب متنها هم پاسخی به شرایط همیشه

خاص تاریخی و اجتماعی ما است .البته که «تجربه
زیسته» من هم در آن دخیل است .زمانی متن
رئالیستی انتخاب میکنم .یک زمان هم پیش میآید
متن تمثیلی مانند «ازدواج آقای میسیسیپی» را
انتخاب میکنم .پیش از این هم نمایشنامههای
خودم یعنی پرسشها و مسائل شخصی خودم را
اجرا کردهام .بنابراین به هیچ عنوان قائل به روش و
شیوه خاصی نیستم .هر متنی جهان خودش را دارد.
به ضرورت همان جهان هم میتوانید شیوه و روش
مشخصی را کشف و پیگیری کنید.
ن وفادار هستید
میتوانیم بگوییم که شما به مت 
ن کارگردانی میکنید .در واقع ،به
و بر اساس مت 
دنبال کارگردانی آوانگارد نیستید.
رویکرد من وفاداری به جوهره اثر است .در
کل ،جریانی که این روزها در تئاترمان باب شده و در
واقع باید نامش را «گریز از متن» بگذاریم اصال مورد
پسند و نظر من نیست .آنها به یک سری شبهفرمها
و شکلها پناه میبرند .شاید این امر ناشی از ناتوانی
کارگردان باشد .شاید تالش میکنند قدرت کارگردانی
را با از سر و شکل انداختن متن ،نشان بدهند .در
صورتی که متن دارای هسته مرکزی و جوهرهای
است که یک کارگردان باید بتواند زاویهای تازه و
خوانشی جدید از آن داشته باشد.
تئاترهای خصوصی را چگونه میبینید؟ آیا این
فضا را مثبت یا منفی میبینید؟
تئاتر خصوصی نظیر تمام کارهایی است که
این سالها بدون پژوهش اتفاق افتاده است .تئاتر
خصوصی همدست سرمایهداری لجامگسیخته شده
است .یک سری کاسبکار وارد فضای تئاتر شدهاند.
آنها مانند قارچ در حال تکثیر هستند و این سبب
شده تئاتر از وجاهت بیفتد .گروههای تئاتری در
پی تامین کف فروش سالن و راضی نگهداشتن
تماشاگران هستند .کمدیهای سبک همراه رقص و
آواز  -که صرفا سرگرمکننده هستند  -وارد حوزه اصلی
تئاتر شدهاند .تئاتری که به گیشه پناه میبرد الجرم
از جدیت تولید اندیشه بازمیماند .از همان ابتدا
هم پیشبینی میشد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
دوستان اصال اعتقادی به کار اساسی پژوهششده
ندارند .تمام حوزههای فرهنگی کشور دستخوش این
آسیب است .به بهان ه خصوصیسازی و با شعار
تئاتر برای همه ،شاهد سرمایهساالری و کاسبکاری
در تئاتر هستیم .خصوصیسازی در جامعه ما به
ویژه در حوزه فرهنگ یک فریب گنده است.

مراسم قرعهکشی جدول اکران سینمای رسانه
در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر صبح
چهارشنبه  ۱۹دیماه با حضور صاحبان آثار و
اهالی رسانه در پردیس سینمایی ملت آغاز شد.
قرعهکشی فیلمهای بخش سودای سیمرغ
و فیلمهای اول هم جذاب بود .در این بخش
«قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی در
سانس سوم روز جمعه  ۱۲بهمنماه روی پرده
میرود« .معکوس» به کارگردانی پوالد کیمیایی
روز چهارشنبه  ۱۰بهمنماه در سانس چهارم
اکران میشود .فیلم سینمایی «جاندار» به
کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام امیری
پنجشنبه  ۱۸بهمن در سانس سوم به نمایش
گذاشته میشود .فیلم سینمایی «حمال طال»
به کارگردانی تورج اصالنی یکشنبه  ۲۱بهمن
در سانس دوم اکران میشود .فیلم سینمایی
«مردی بدون سایه» ساخته علیرضا رئیسیان
روز دوشنبه  ۱۵بهمنماه در سانس چهارم
روی پرده میرود« .دیدن این فیلم جرم است»
ساخته رضا زهتابچیان در سانس دوم سهشنبه
 ۱۶بهمنماه به نمایش گذاشته میشود« .شبی
که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار
یکشنبه چهاردهم بهمن ماه در سانس چهارم
روی پرده میرود« .در خونگاه» ساخته سیاوش
اسعدی روز پنجشنبه  ۱۱بهمن ماه در سانس
چهارم اکران میشود« .خون خدا» ساخته
مرتضی علی عباس میرزایی یکشنبه  ۱۴بهمن در
سانس دوم به نمایش گذاشته میشود« .قسم»
به کارگردانی محسن طنابنده روز پنجشنبه ۱۸
بهمنماه در سانس چهارم روی پرده میرود.
«غالمرضا تختی» ساخته بهرام توکلی چهارشنبه
 ۱۰بهمنماه در سانس دوم اکران میشود.
«ماجرای نیمروز :رد خون» ساخته محمدحسین
مهدویان یکشنبه  ۲۱بهمنماه در سانس سوم
روی پرده میرود« .سال دوم دانشکده من»
ساخته رسول صدرعاملی چهارشنبه  ۱۰بهمنماه
در سانس سوم به نمایش گذاشته میشود.
«بنفشه آفریقایی» ساخته مونا زندی پنجشنبه ۱۱
بهمن در سانس دوم اکران میشود .شجاعنوری
تهیهکننده این فیلم گفت« :همه سانسها خوب
است به شرطی که با دل همراه شویم».
«آشفتگی» ساخته فریدون جیرانی در سانس
اول یکشنبه  ۲۱بهمن روی پرده میرود« .یلدا»
ساخته مسعود بخشی در سانس دوم دوشنبه
 ۱۵بهمن اکران میشود« .تیغ و ترمه» ساخته
کیومرث پوراحمد در سانس سوم روز  ۱۱بهمن
به نمایش گذاشته میشود« .جمشیدیه» ساخته
یلدا جبلی در روز دوشنبه  ۱۵بهمنماه در سانس
سوم اکران میشود .در بخش دیگر از این مراسم
آذر معماریان که برای قرعهکشی روی صحنه
آمده بود گفت« :لطفا به فکر یک کاخ برای
جشنواره بعد از  ۳۸سال باشید» « .متری شش
و نیم» ساخته سعید روستایی در روز چهارشنبه
 ۱۷بهمن در سانس دوم روی پرده میرود.
یزاده در روز
«مسخره باز» ساخته همایون غن 
شنبه  ۱۳بهمن ماه در سانس دوم اکران میشود.

حامد بهداد به صحبتهای
پرویز پرستویی واکنش نشان داد
حامد بهداد با بیان اینکه از پرویز پرستویی
ناراحت نیست ،تاکید کرد که او را بسیار
دوست دارد و حق با او بوده است .او دراینباره
گفت« :از واکنش پرویز پرستویی ناراحت
نشدم ،به دلیل آنکه حق با اوست .خیلی او را
دوست دارم و از دلش خبر دارم».

انجمن کارگردانهای آمریکا نامزدهایش را معرفی کرد

فرهادی داوری فجر را رد کرد

شانس باالی «رما» در «بفتا»

نامزدهای نمایشنامهنویسی فجر معرفی شدند

هفتاد و یکمین دوره انجمن کارگردانهای آمریکا
اسامی نامزدهایش را اعالم کرد .در فهرست
انجمن کارگردانهای آمریکا ( )DGAشماری
از مطرحترین فیلمهای سال از «روما»
ساخته آلفونسو کوارون تا «ستارهای
متولد شده» ساخته بردلی کوپر جای
دارند .اسپایک لی برای «کوکالکس کالن
سیاهپوست» ،آدام مککی برای «معاون» و پیتر
فارلی برای «کتاب سبز» دیگر کارگردانهایی هستند که
به این فهرست را ه یافتهاند .این در حالی است که بردلی کوپر در بخش
جایزه نخستین کارگردانی فیلم بلند سینمایی نیز جای گرفته است .در
این بخش بو برنهام برای «کالس هشتم» ،کارلوس لوپز استرادا برای
«نقطه کور» ،متیو هینمن برای «جنگ خصوصی» و بوتس رایلی برای
«ببخشید مزاحم شدم» جای دارند .کوارون پنج سال پیش با «جاذبه»
جایزه این انجمن را به خانه برده بود .مککی نیز پیشتر برای «کمبود
بزرگ» نامزد دریافت این جایزه شده بود .راهیابی به فهرست نامزدهای
انجمن کارگردانهای آمریکا شانس حضور فیلمها در اسکار این بخش
را افزایش میدهد و از سال  ۱۹۴۸تاکنون تنها هفت برنده جایزه انجمن
کارگردانان آمریکا ،جایزه اسکار بهترین کارگردانی را نگرفتهاند.

ابراهیم داروغ هزاده دبیر جشنواره فیلم فجر با بیان
اینکه امکان قرار دادن بخش خارج از مسابقه
در جشنواره وجود دارد ،گفت« :برای انتخاب
داوران جشنواره هفته آینده جلسه برگزار
خواهد شد».
به گزارش ایسنا ،ابراهیم داروغ هزاده درباره
انتخاب داوران این دوره از جشنواره و اینکه آیا
ریاست مجید مجیدی در هیئت داوران صحت
دارد؟ گفت« :واقعیت این است که ما انتخاب قطعی
نداشتهایم و روز شنبه هفته آینده جلسه شورای سیاستگذاری را برگزار
میکنیم تا داوران نهایی شوند اما با آقای مجیدی صحبتی نشده است
و فقط پیش از این خودم صحبتی با آقای فرهادی داشتم که ببینم آیا
برای داوری میتوانیم از کمکشان استفاده کنیم؟ ولی ایشان تمایلی
نداشتند در این موقعیت قرار بگیرند».
وی افزود« :شورای سیاستگذاری هنوز داوران را مشخص نکرده
و این رایزنی با آقای فرهادی را هم خودم قبال انجام داده بودم».
داروغ هزاده همچنین درباره انصراف برخی فیلمسازان کوتاه از شرکت
در جشنواره و اینکه آیا فیلمی اضاف ه میشود؟ توضیح داد« :به هرحال
خیلی امکانپذیر نیست که فیلم کوتاه تدوین دوباره شود».

آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا (بفتا)
فهرست نامزدهای جوایز ساالنه خود را در
شاخههای گوناگون اعالم کرد .به گزارش ایسنا
به نقل از ورایتی ،فیلم «محبوب» به کارگردانی
«یورگس النتیموس» با نامزدی در  ۱۲شاخه از
جوایز بفتا  ،۲۰۱۹پیشتاز این رویداد سینمایی
نام گرفت و پس از آن «راپسودی بوهمی»،
«نخستین انسان»« ،روما» و «ستارهای متولد شده
است» هر یک با هفت نامزدی جای گرفتهاند .بهترین
فیلم :کلنزمن سیاه ،محبوب ،کتاب سبز ،روما ،ستارهای متولد شده است؛
بهترین فیلم بریتانیایی :حیوان ،راپسودی بوهمی ،مککوئین ،استن و اُلی،
تو هرگز اینجا نبودی؛ بهترین فیلم خارجی :کفرناحوم (لبنان) ،جنگ سرد
(لهستان) ،داگمن (ایتالیا) ،روما (مکزیک) ،دزدان فروشگاه (ژاپن)؛ بهترین
مستند :سولوی آزاد ،مککوئین ،RGB ،آنها نباید پیر شوند ،سه غریبه
یکسان ،بهترین انیمیشن :شگفتانگیزان  ،۲جزیره سگها ،مرد عنکبوتی:
به دورن دنیای عنکبوتی؛ بهترین کارگردانی :اسپایک لی (کلنزمن سیاه)،
پاول پالیکوفسکی (جنگ سرد) ،یورگس النتیموس (محبوب) ،آلفونسو
کوارون (روما) ،بردلی کوپر (ستارهای متولد شده است) ،بهترین فیلمنامه
اصل :جنگ سرد ،محبوب ،کتاب سبز ،روما ،معاون.

 7نامزد بخش نمایشنامهنویسی سی و هفتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در قالب
نمایشنامهخوانی روی صحنه میروند .به
گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره
بینالمللی جشنواره تئاتر فجر ،جدول
نمایشنامهخوانی هفت کاندیدای دریافت
جایزه بخش نمایشنامهنویسی سی و هفتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد .بر اساس
این جدول ،نمایشنامهخوانی  7اثر کاندید شده در بخش
نمایشنامهنویسی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از روز شنبه
 22تا جمعه  28دی هر روز ساعت  17در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر
شهر برگزار میشود .عالقهمندان میتوانند در نخستین روز این برنامه،
شنبه  22دی شاهد نمایشنامهخوانی « »1080.Z.MAنوشته محبوبه
عربقنبری از شهرری باشند .برهمین اساس ،یکشنبه  23دی« ،سالی که
دوبار پاییز شه» نوشته لیلی عاج؛ دوشنبه  24دی« ،میرزیاس» نوشته
زهره شفیعی؛ سهشنبه  25دی« ،چند روایت از چند زندگی مرتبط» نوشته
مسعود محمدیقنبرلو؛ چهارشنبه  26دی« ،پریزاد» نوشته سارا الهیان؛
پنجشنبه  27دی« ،ضمایر» نوشته همایون حجازینیا؛ جمعه  28دی،
«عاشقانههای لجنی» نوشته مهدی علیپوراصل خوانش میشوند.

