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اخبار

«عصر جدید» کم میشود
شبکه سه سیما در زیرنویسی از تغییر زمان
پخش برنامه «عصرجدید» خبر داد و اعالم
کرد :این برنام ه در ایام رمضان یک روز در
هفته پخش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،از این هفته تا ماه مبارک
رمضان برنامه تلویزیونی «عصر جدید» یکشنبه
شبها ساعت  ۲۲و  ۳۰روی آنتن میرود.
عوامل «عصر جدید» در حال حاضر مراحل
پیش تولید و ضبط فینال را آغاز کردهاند.
ساخت فینال این برنامه با تغییراتی همراه
خواهد بود که از جمله آن میتوان به تغییر
در دکور اشاره کرد .فرمول مرحل ه فینال این
مسابقه هنوز اعالم نشده است .فصل اول
برنامه فعال ًبا چهار داور در حال برگزاری است.
امین حیایی ،رؤیا نونهالی ،آریا عظیمینژاد و
سید بشیر حسینی داوران این مسابقه هستند.
به گفت ه عوامل مسابقه در مرحل ه فینال هم
میزان مشارکت مخاطبان در استودیو و هم
انتخاب شرکتکنندگان بیشتر خواهد بود.
مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» کاری از
گروه اجتماعی شبکه سه سیما به تهیهکنندگی
و اجرای احسان علیخانی است و دکور این
مجموعه زیر نظر سیامک احصایی ساخته
شده است .همچنین آریا عظیمینژاد ساخت
موسیقیهای این رقابت را بر عهده دارد.
فصل اول برنامه «عصر جدید» در تاریخ ۲۷
بهمن  ۱۳۹۷روی آنتن شبکه سه رفت .بیش از
 ۸۰۰۰ویدئو برای نمایش استعداد خود به این
برنامه در این فصل ارسال شد .قرار است این
فصل در  ۵۲قسمت  ۷۰دقیقهای روانه آنتن
شبکه سه برود.

روابط عمومی فیلم اعالم کرد

مخالفت یک نهاد انتظامی با صدور
پروانه نمایش فیلم «قصر شیرین»
روابط عمومی فیلم سینمایی «قصر شیرین»
به کارگردانی رضا میرکریمی از عدم صدور
پروانه نمایش این فیلم به دستور یک نهاد
انتظامی خبر داد.
به گزارش مهر ،روابط عمومی فیلم سینمایی
«قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا
میرکریمی اعالم کرد :علیرغم تالش فراوان
و دوماهه برای دریافت پروانه نمایش قصر
شیرین به جهت برنامهریزی اکران آن در فصل
تابستان ،سازمان سینمایی از صدور پروانه
امتناع کرده است که پس از بررسی علت
موضوع ،مشخص شد که یکی از نهادهای
انتظامی فقط به دلیل چند پالن از فیلم که
خوشایند آنها نیست ،به سازمان سینمایی
تاکید کرده است حق صدور پروانه اکران برای
قصر شیرین را ندارد!
«قصر شیرین» به کارگردانی سیدرضا
میرکریمی و با بازی حامد بهداد سال گذشته
در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

اخبار

گزارش «ابتکار» از حواشی آخرین فیلم منوچهر هادی

اجرای «سقراط» به نفع سیلزدگان

نمایش «سقراط» که این روزها در تاالر
وحدت روی صحنه است ،یک اجرای خود را به
سیلزدگان اختصاص میدهد.
به گزارش مهر ،گروه نمایش «سقراط» به
نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی اعالم
کرد که عواید حاصل از فروش اجرای روز
دوشنبه  ۲۶فروردین ماه خود را به هموطنان
سیلزده اختصاص میدهند .نمایش «سقراط»
تنها تا پایان فروردین ماه روی صحنه خواهد بود.

هنر
«لباس همدلی» در خانه تئاتر
برای سیلزدگان

چهکسی «رحمان  »1400را قربانی کرد؟!
حاشیههایی که زودتر از فیلم آمدند
«رحمان  »1400از همان ابتدا هم فیلم پرحاشیهای
ن مدیری با گریمی متفاوت
بود .از خبر بازی مهرا 
گرفته تا انصراف از شرکت در جشنواره فیلم فجر،
آن هم در آخرین لحظات .در همان روزهای پیش
از اکران هم میشد حدس زد که فیلم تازه منوچهر
ن و علی سرتیپی ،تهیهکننده ،فیلمی
هادی ،کارگردا 
م بسیاری از مشخصات
موفق در گیشه باشد .این فیل 
یک فیلم بفروش را داشت؛ حضور چهرههای محبوبی
مثل مهران مدیری ،رضا گلزار ،ساره بیات و ...گیشه
را تقریبا برای این فیلم تضمین میکرد .داستان فیلم
هم داستانی سیاه ،جدی و نیازمند تفکر نبود؛ یک
کمدی که در آن با شوخیهای موقعیت و شوخیهای
کالمی میشد ب هراحتی چند دقیقهای فارغ از دنیای
بیرون از سالن خندید .گرچه برخی از شوخیهای
فیلم ،شوخیهایی دمدستی و حتی هنجارشکنانهای
هستند که از قضا این روزها در سینمای ما بسیار رواج
پیدا کرده ،اما فیلم پس از اکران هم با استقبال بسیار
خوبی روبهرو شد تا آنجا که پس از حدود یکماه
و روزانه حدود  ۸۰۰نوبت اکران ،توانست به رقمی
حدود  22میلیارد تومان در گیشه دست پیدا کند و با
اختالف از «متری شیشونیم» سعید روستایی پیشی
بگیرد .اما شوخیهای موجود در این فیلم ،تبدیل به
پاشنهآشیلش شد .بسیاری از منتقدان ،این شوخیها
را شوخیهای جنسی میدانستند که نباید از صفحه
نقرهای پخش شوند.
فیلمی برای ندیدن؟
منتقدان همچنان بر «رحمان  »1400میتاختند
و برخی نیز شرمگین بودند که فیلمی مثل «تختی»
در کارزار گیشه شکست میخورد و «رحمان »1400
همچنان پیش میتازد و مورد استقبال مخاطبان قرار
میگیرد.
حتی این آش آنقدر شور شده بود که برخی از
اعضای شورای پروانه نمایش فیلم هم موضعی
انتقادی نسبت به این فیلم گرفته بودند .به طور
مثال حسین کرمی ،از اعضای شورای پروانه نمایش
فیلم و رئیس مرکز نمایشی سیما دراینباره گفته
بود« :من این فیلم را بههمراه خانواده نمیبینم و
به دوستان و نزدیکانم آن را توصیه نمیکنم .شاید
خودم هم اگر در نشست مربوط به پروانه نمایش
نبودم ،نمینشستم تا این فیلم را بهعنوان اثری که
واجد ارزشهای سینمایی باشد ببینم».
یا «محمدعلی حسیننژاد» از دیگر اعضای شورای
پروانه نمایش فیلم و جامعهشناس که پیش از این در
صداوسیما ،بنیاد سینمایی فارابی و معاونت سینمایی
حوزه هنری فعالیت داشته ،گفته بود« :من سعی
کردم روی خانوادهام طوری کار کنم که خودشان
نروند فیلمی مثل «رحمان  »1400را ببینند .آنها قبل
از اینکه بروند فیلمی را ببینند ،بررسی میکنند که با
چه نوع فیلمی طرف هستند لذا نمیروند مخاطب
چنین کاری قرار گیرند .آنها حتی اگر بهطور اتفاقی
بروند این فیلم را تماشا کنند ،وسط نمایش آن بلند
میشوند و از سالن بیرون میآیند .من میگویم باید
تمام مخاطبان سینما را به این وضع رساند و خانواده
ایرانی بهجایی برسد که کسی به او نگوید برای تماشای
فالن فیلم برو یا نرو بلکه طوری باید روی فرهنگ
خانواده کار کرد که خودش تشخیص دهد برود یا
نه .البته این در جامعه ما فراگیر نیست اما باید همه
را بهجایی برسانیم که قوه تشخیص داشته باشند و
تحتتاثیر چیزی مخرب قرار نگیرند و آن را پس بزنند.
من خودم امیدی به سیستمهای فرهنگیمان ندارم و
برای همین ،طوری زمینهسازی کردهام که مثال اگر
دوستان پسر من بگویند بیا برویم و این فیلم را ببینیم،
خودش بگوید من نمیآیم چون فیلم بدی است».
ن نوروزی
توقیف پرفروشترین فیلم اکرا 
ماجرای «رحمان  »1400تنها به انتقاد ختم نشد .روز
شنبه ،محمدرضا فرجی ،مدیرکل سینمای حرفهای
اعالم کرد که نسخهای که از رحمان  1400در سینماها
در حال نمایش است با نسخهای که مجوز و پروانه
نمایش گرفته ،تفاوت دارد و بازرسان در سینما این
موضوع را تایید کردهاند .به همین دلیل از صبح
روز یکشنبه تمامی سانسهای این فیلم در تمامی
سینماهای کشور تعلیق شد .در متن اطالعیه سازمان
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ت از تعجب شاخی هم روی سرمان سبز شود! روز گذشته اکران فیلم «رحمان  »1400پس از یکماه
آنقدر این خبر عجیب است که هیچ بعید نیس 
اکران و فروشی میلیاردی ،در سینماها متوقف شد! حاال دلیل چه بوده؟ تفاوت نسخه در حال اکران با نسخه مجوزدار! دلیل از خود خبر عجیبتر!
هرچند ایرادهایی که به فیلم وارد شده ،قابل اعتنا هستند اما آیا هیچکس در طول یکماهی که از اکران این فیلم میگذرد متوجه تفاوت این نسخهها
نشده است؟ آیا دالیلی بهجز آنچه مطرح شده ،علت این توقیف است؟

خانهتئاتر در هفته پیش رو  ۶۰۰۰دست
لباس نو ،جهت تکریم هموطنان سیل زده
ارسال خواهد کرد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی،
خانهتئاتر در نظر دارد تا برای همراهی هرچه
بیشتر با آالم مردم سیلزده کشور برنامهای
تحت عنوان «لباس همدلی» را در هفته جاری
برگزار کند.
در همین راستا قرار است حدود  ۶هزار
دست لباس نو با همکاری هنرمندان تئاتر،
عالقهمندانتئاتر،تولیدکنندگانلباسهمچون
برند زاگرس پوش ،بنکداران و… تهیه شده
و زیر نظر خانه تئاتر به استانهای سیلزده
ارسال و بین آسیبدیدگان سیل اخیر توزیع
شود .جمعآوری این اقالم روزهای پنجشنبه،
جمعه و شنبه مورخ  ۲۹الی  ۳۱فروردین ماه
در عمارت خانه تئاتر صورت خواهد پذیرفت.

رضا نصیری مطرح کرد

ادامه «کودک شو»
تا محرم و بدون تغییر
نسخه اصالح
نشدهچگونه
سر از برخی
سینماها
درآورده است؟
آیاتهیهکننده
چنینتخلفی
کرده؟ در غیر
نصورت کدام
ای 
فرد یا افرادی
به این نسخه
دسترسی
داشتهاند و چه
قصدی از انتشار
آن داشت هاند؟
سینمایی در اینخصوص آمده است« :بر اساس
گزارشهای رسیده به اداره کل سینمای حرفهای
معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و بررسی
بازرسان این اداره کل ،تخلف فیلم «رحمان »۱۴۰۰
مبنی بر عدم حذف کامل برخی از صحنههای اعالمی
از سوی شورای پروانه نمایش در برخی از سینماها
محرز شد و با عنایت به مفاد ماده  ۱۸آییننامه نظارت
بر نمایش فیلم از ادامه اکران این فیلم جلوگیری به
عمل آمد».
منوچهر هادی ،کارگردان این فیلم در واکنش به
این اتفاق در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:
«تبریک به دوستانی که منتظر این خبر بودند.
تمام سینماهای کشور نسخه اصالحشده را روی
پرده اکران میکردند و تازه سینماهای حوزه نسخه
اصالحشدهتری را .هیچ باکی نیست تمام تالشم را
خواهم کرد که رحمان را دوباره اکران کنم؛ فیلمی که
حرف مردم را میزند و خوشحالی را به مردم هدیه
میداد».
سؤالهایی که پاسخی ندارند
در این میان چندین سؤال اساسی و مهم وجود
دارد .شاید مهمترین آنها این باشد که چرا پس از
حدود یک ماه و فروش میلیاردی این فیلم ،بازرسان
سازمان سینمایی تازه به تفاوت نسخه اکرانشده با
ی بردهاند؟ فرجی دراینباره گفته
نسخه تاییدشده پ 
است« :در اکثر سالنها فیلم «رحمان  »۱۴۰۰همان
نسخهای که مورد تأیید ما بوده و اصالحات کامل
انجام شده نمایش داده شده است .با توجه به اینکه
بازرسان سازمان سینمایی معموال به صورت تصادفی
در سالنهای سینمایی حضور پیدا میکنند متاسفانه
در هفته اخیر متوجه شدیم در برخی از سالنهای
سینما نسخهای که به صورت کامل اصالح نشده بود
اکران شده است».

او در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه این اشتباه
متوجه چه فردی است؟ توضیح داد« :فعال از نظر
حقوقی پخشکننده و تهیهکننده باید پاسخگوی
این اتفاق باشند و ما هم در حال بررسی این
موضوع هستیم .انتظار ما بر اخالق حرفهای بودن
تهیهکنندگان ،پخشکنندگان و حتی کارگردان فیلمها
در اجرای ضوابط و مقررات و آییننامههای اجرایی
مصوب است و سینما نباید به خاطر یک سهلانگاری
دچار آسیب شود» .اما این سهلانگاری آیا ناشی از
ضعف در نظارت نیست؟
از سوی دیگر آیا این اقدام ،یک بازی تبلیغاتی برای
فروش بیشتر این فیلم نیست؟ آیا با خارج کردن
ن نوروزی  98تالش شده تا
پرفروشترین فیلم اکرا 
مخاطبان به سوی فیلم دیگری سوق داده شوند؟
نسخه اصالح نشده چگونه سر از برخی سینماها
درآورده است؟ آیا تهیهکننده چنین تخلفی کرده؟
در غیر اینصورت کدام فرد یا افرادی به این نسخه
دسترسی داشتهاند و چه قصدی از انتشار آن
داشتهاند؟ با متخلف چگونه برخورد خواهد شد؟
تالشهای بیثمر برای رفع توقیف
اما با همه اتفاقات عوامل این فیلم در تالش هستند
که این فیلم را رفع توقیف کنند تا بتواند دوباره روی
پرده نقرهای به نمایش درآید .منوچهر هادی در همین
رابطه در اینستاگرامش نوشت« :دو روز در وزارت
ارشاد برای اکران مجدد فیلم ،تمام تالشم را خواهم
کرد .فیلمی که به راحتی شصت میلیاردی میشد.
توپنج روز فیلم رو دیدن
باالی دو میلیون نفر در بیس 
و به دیگری توصیه کردن و به شدت مورد استقبال
واقع شده با وجود همه دشمنیها و حسادتها و
کجفهمیهای اندکبیمغزهای بالتکلیف که حرف و
پیام فیلم رو نفهمیدن که اکثرا هم فیلم رو ندیدن.
از صد و ده دقیقه فیلم کمتر از دو دقیقه به

نرا شوخی
شوخیهای بامزه میپردازد که کوتهنظران آ 
جنسی دیدهاند .ولی مخاطب فیلم که نجومی باال
میرود مهم نیست».
او همچنین در الیوی در اینستاگرامش با حضور
علی سرتیپی گفت« :در  112دقیقه فیلم حتی یک
دقیقه شوخیهای جنسی نیست .ارشاد به این
شوخیها مجو ز داد ،شوخیهایی که الزمه فیلم
کمدی است ،این شوخیها متعارف هستند اما افرادی
بهگونهای بیان میکنند گویا خدایی نکرده فیلمی
ساختهایم که در شان خانواده و مردم ایران نیست.
وقتی فیلمی در  28-27روز  22میلیارد میفروشد
یعنی باالی  2میلیون نفر آن را دیدهاند! مگر میشود
به شعور این  2میلیون نفر توهین کرد .چرا فیلمهای
دیگر اینچنین مورد استقبال قرار نمیگیرند؟ البته
آرزوی ما این است که این اتفاق بیفتد .ما نمیگوییم
فیلم بینقصی ساختهایم ،ممکن است نقصی هم
داشته باشد اما نیت ما این نبوده فیلمی بسازیم که
به شعور مخاطب توهین بشود .دوستانی هم که از
واژههای سخیف و مبتذل استفاده میکند ،ابتذال
مغز کثیف آنها است و مزخرف خودشان هستند
چون این فیلم ،فیلمی تایید شده است .هر نقدی که
با ادبیات محترمانه باشد ،ما به آن احترام میگذاریم
و به آن توجه و فکر میکنیم .اما قطعا به کسی که
تربیت و ادب اجتماعی و خانوادگی ندارد ،توجهی
نمیشود .امیدواریم این فیلم با حمایت و درایت
مدیران ارشاد رفع توقیف شود ،اگر نشد هم بدانید
ما همه تالشمان را کردهایم» .بنابر آخرین پست
اینستاگرام کارگردان این فیلم باید  25فروردین را واقعا
روز پایان اکران «رحمان  »1400بدانیم .در هرحال،
باوجود توقیف این فیلم ،باید متخلفان این ماجرا
مشخص شوند و سازمان سینمایی بهصورت شفاف
درباره این حواشی توضیح بدهد.

تهیهکننده «کودک شو» بیان کرد که این
برنامه در ماه رمضان هم پخش میشود و
تا ابتدای ماه محرم روی آنتن شبکه نسیم
میرود.
رضا نصیری ،تهیهکننده «کودک شو» ،در
گفتوگو با مهر درباره این برنامه تلویزیونی
و پخش آن بیان کرد :ضبط و پخش «کودک
شو» در شبکه نسیم تا اول محرم ادامه دارد و
در ماه رمضان نیز پخش میشود بعد از آن
فصل سوم به پایان میرسد.
وی درباره تغییر در ساختار این برنامه
توضیح داد :برنامه جزو آثاری است که طبق
الگوهای برنامهسازی در دنیا پیش میرود
یعنی برنامههایی که  ۱۵سال یک ساختار را
حفظ کردهاند.
این تهیهکننده اضافه کرد :با این حال در
ایران مردم به این شکل عادت ندارند و دوست
دارند هر از گاهی این ساختارها تغییر یابد .ما
هم باید ببینیم تا چه حد میتوان این ساختار
را تغییر داد .به طور مثال آیتمهای برنامه مثل
دوبله یا بخشهای دیگر شاکلهای دارد که
نمیتوان به آنها دست زد.
نصیری در بخش دیگر درباره این تغییرات
گفت« :کودک شو» جزو چند برنامه اول
تلویزیون است و ما نمیخواهیم این برنامه
دستخوش تغییرات زیاد شود و به همین دلیل
وقتی از ما خواستند مسابقه روبیکیو را در آن
راه بیندازیم نپذیرفتیم.
وی در پایان گفت :حدود  ۷۰قسمت دیگر
باید برنامه را ضبط کنیم تا پخش برنامه را تا
ابتدای محرم ادامه دهیم.

نمایش آثار پویانمایی ترمیم شده
علی اکبر صادقی
آثار پویانمایی ترمیم شده علیاکبر صادقی
در بخش کالسیک سیوهفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر به نمایش در میآید.
به گزارش «ابتکار» و به نقل از ادارهکل
روابطعمومی و امور بینالملل کانون،
پویانماییهای «هفت شهر» تولید سال ،۱۳۵۰
«گلباران» و «من آنم که» تولید سال ،۱۳۵۱
«ملک خورشید» ساخته سال « ،۱۳۵۲رخ»
از آثار این هنرمند در سال  ۱۳۵۳و «زال و
سیمرغ» ساخت ه سال  ۱۳۵۶در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان در این رویداد جهانی
نمایش داده خواهد شد.
سیوهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر
از  ۲۹فروردین تا  ۶اردیبهشت  ۱۸( ۱۳۹۸تا ۲۶
آوریل  )۲۰۱۹به دبیری رضا میرکریمی در تهران
برگزار میشود.

نخستین تیم تخصصی «نمایش درمانی» در مناطق سیلزده خوزستان

مرکز تئاتر مولوی میزبان آثار جشنوارهی سوره

جشنواره اروگوئه میزبان  ۴فیلم ایرانی

نخستین تیم تخصصی توانبخشی و بازتوانی هنردرمانی در مناطق سیلزده
استان خوزستان مستقر شد .به گزارش مهر ،مجید امرایی ،دبیرکل انجمن
دراماتراپی ایران ، DTCIدرباره حضور تیمهای تخصصی توانبخشی و
بازتوانی هنردرمانی در مناطق سیلزده گفت :با همکاری استانداری
خوزستان ،مرکز نمایش درمانی ایران (DramaTherapy center
 )of iranو نمایندگی اتحادیه جهانی دراماتراپی ( ،)WADTتیمی ۱۲
نفره از روانشناسان و دراماتراپیستهای عضو مرکز ،خدمات تخصصی
خود را برای گروه سنی کودکان و نوجوانان سیلزده و والدین آنها در
کمپهای استقرار سیلزدگان آغاز کردند .به گفته وی در این جلسات به همت
درمانگران خدمات مشاوره ،گفتار درمانی ،تخلیه روانی و همچنین آموزش و پیشگیری و مواجهه با
نزا به مراجعان ارائه میشود .دبیرکل انجمن دراماتراپی ایران بیان
موقعیتهای خطرآفرین و بحرا 
کرد :این برای نخستینبار است که خدمات تخصصی هنر درمانی به مراجعان آسیبدیده اتفاقات
طبیعی در ایران ارائه میشود و در نوع خود منحصر به فرد و ویژه خواهد بود .امرایی با قدردانی
از معاونت اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان افزود :خدمات بازتوانی و توانبخشی تا یک ماه
آینده با رویکرد اورژانسی ادامه خواهد داشت و پس از آن با همکاری کارگروه تخصصی «خدمات
کلینیکی» هنر درمانی و «پاراکلینیکی» با هدف «تسهیلگری و توجه به جنبههای مثبت تاب آوری»
مراجعان در موقعیتهای غیرمترقبه ارائه خواهد شد .این دراماتراپیست تصریح کرد :مسائلی چون
ترس ،اضطراب ،کابوس شبانه ،شب ادراری ،پرخاشگری ،انزواطلبی و گوشه گیری از جمله مواردی
است که در تشخیص اولیه مراجعان کودک و والدین آنها مشخص شده است.

مرکز تئاتر مولوی در هفته جاری میزبان آثاری از دانشگاههای مختلف در قالب
دهمین جشنواره تئاتر سوره است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی ،این مرکز از
روز یکشنبه  ۲۵تا جمعه  ۳۰فروردین ماه میزبان دهمین جشنواره تئاتر
سوره خواهد بود.
نمایشهایی همچون «دم صبح» به کارگردانی صادق اسحاقی،
«نسخ» به کارگردانی امیرحسین غفاری« ،بر فراز پانول» به کارگردانی
محمدرضا مرتضوی« ،دوستان کمدی» به کارگردانی امیرمحمد ابراهیمی،
«ویرانگر دوپا» به کارگردانی مژگان حامدی و «سایکوسیس» به کارگردانی
آرزو خرمنیا در سالن اصلی و نمایشهایی همچون «دلواپسی» به کارگردانی ملیکا صفریپور،
«عندلیب» به کارگردانی دانیال جواهرزاده« ،هیچ هایک» به کارگردانی هه ژار رمضانی« ،چرا علی
مصفا نشانه بلوغ است ولی بردلی کوپر نه» به کارگردانی محمدرضا بشکار« ،گذشته ،حال ،گذشته»
به کارگردانی یاسمن رفیعی و «مدت زمان یک نوسان یا چرخه کامل مغزی» به کارگردانی حامد
ناوشکی در سالن کوچک این مرکز به صحنه خواهند رفت .دهمین جشنواره سراسری تئاتر سوره،
از  ۲۴فروردین به مدت یک هفته تا  ۳۱فروردین در پنج بخش «صحنه و مونولوگ»« ،آف استیج»،
«نمایشنامهنویسی»« ،رپرتوار» و «پژوهش» به دبیری محمدرضا بیک بابایی برگزار میشود.
عالقهمندان برای دیدن اجراهای دهمین جشنواره تئاتر سوره در مرکز تئاتر مولوی ،از  ۲۵لغایت
 ۳۰فروردین ماه ،طبق ساعات اعالم شده میتوانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی
خیابان انقالب ،خیابان  ۱۶آذر ،جنب باشگاه دانشجویان ،مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

سی و هفتمین جشنواره بینالمللی اروگوئه در آمریکای جنوبی میزبان نمایش ۴
فیلم کوتاه و بلند از سینمای ایران خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،فیلم «درساژ» به کارگردانی پویا بادکوبه در جدیدترین
حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی «کارگردانان جدید» جشنواره
فیلم اروگوئه با فیلمهایی از کشورهای برزیل ،پرتغال ،فرانسه ،مکزیک،
آرژانتین ،رومانی ،چین ،روسیه و صربستان به رقابتی میپردازد.
«درساژ» به تهیهکنندگی روحالله برادری و سمیرا برادری پیش از این
در جشنوارههای مهم و متعدد جهانی حضور داشته و جوایز معتبری از
جمله تقدیر ویژه هیئت داوران بخش «نسل» جشنواره برلین و سیمرغ بهترین
فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت کرده است.
در این فیلم سینمایی علی مصفا ،شبنم مقدمی ،هوشنگ توکلی ،علیرضا ثانیفر ،علیرضا
آقاخانی ،سیامک ادیب ،جالل فاطمی ،لویی سیفی ،یسنا میرطهماسب ،باسط رضایی ،بهآفرید
حزاده ،رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش میپردازند .پخش
غفاریان ،شایان فصی 
بینالمللی این فیلم بر عهده کمپانی دریم لب با مدیریت نسرین میرشب است.
اما در بخش پانورامای فیلمهای بلند بینالملل جشنواره اروگوئه ،فیلم «بدون تاریخ ،بدون امضا»
به نمایندگی از سینمای ایران به روی پرده میرود و در بخش رقابتی فیلمهای کوتاه سی و هفتمین
جشنواره فیلم اروگوئه نیز دو فیلم «وقت نهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی و «در خالف جهت
ساعت» (ایران ،اسپانیا) ساخته پدرام یزدانی به نمایش گذاشته خواهند شد .سی و هفتمین
جشنواره فیلم «اروگوئه» از تاریخ  ۱۷تا  ۲۸آوریل ( ۲۸فروردین تا  ۸اردیبهشت) برگزار میشود.

