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ايسنا -پيكر پرويز مويدعهد ،استاد معماري در مصالی تهران تشييع
شد .پرويز مويد عهد ،دكتراي معماري از بوزار پاريس و دكتراي شهرسازي
از سوربن ،تنها ايراني است كه موفق به كسب جايزه مهم معماري به اسم
«روم» و نيز نشان درجه اول معماري از دانشكده سلطنتي انگلستان در
سال  1342شد .او طراح بناي مصالي بزرگ تهران بود .سال  ،1380نشان
چهره ماندگار از سوي رييس دولت اصالحات به او اهدا شد .مويد عهد
پنجشنبه گذشته (هشت بهمن) در سن  86سالگي درگذشت.

كارگردان «كيميا» ب ه دنبال سريال جديد

مهر -مجموعه تلويزيوني «خوشههاي رنج» نوشته آرش قادري در
اختيار مركز امور نمايشي سيما قرار گرفته و به نظر ميرسد جواد افشار
كارگرداني اين سريال را بر عهده بگيرد.
جواد افشار كه اين روزها «كيميا» طوالني ترين مجموعه ساخته شده
در تلويزيون را روي آنتن دارد بناس��ت با تهيهكنندگي نعمت چگيني
اين مجموعه را پس از تاييد مركز گسترش فيلمنامهنويسي رسانه ملي
كارگرداني كند .آرش قادري پيش از اين فيلمنامهاي با عنوان «قول» را
به مركز امور نمايشي سيما ارائه كرده بود و به نظر ميرسد «خوشههاي
رنج» بازنويسي شده چندباره فيلمنامه يادشده باشد.
«قول» قصهاي اجتماعي دارد و قصه زندگي چند خانواده اس��ت كه
به خاطر جريانهايي با يكديگر ارتباط برقرار ميكنند .كاراكتر اصلي اين
مجموعه يك پدر است ولي تقريبا همه بازيگران ميزان نقششان يكسان
است .نعمت چگيني تهيه كننده هم پيش از اين سريال تلويزيوني «پله
پله» را به كارگرداني برزو نيكنژاد روي آنتن شبكه دو برده بود .همچنين
آرش قادري نويسنده مجموعههايي چون «هوش سياه» و «عمليات»۱۲۵
بعد از سريال «ماتادور» فعاليتي در تلويزيون نداشت.

ي«فروشنده»را ازسرگرفت
اصغرفرهاديفيلمبردار 

خبرآنالين -گروه فيلم سينمايي «فروشنده» پس از يك هفته توقف
فيلمبرداري ،مجددا كار خود را آغاز كرد.
گروه فيلم سينمايي «فروشنده» پس از يك هفته توقف فيلمبرداري
به دليل فوت ناگهاني زندهياد نجفي ،صدابردار فيلم ،مجددا كار خود را
آغاز كرد .اين گروه با حضور خانواده زندهياد يداهلل نجفي و با گراميداشت
ياد و خاطره او ،فيلمبرداري «فروشنده» را از سر گرفتند.
حسين بشاش ،صدابرداري كه كار حرفهاي خود را به عنوان دستيار
زندهياد نجفي آغاز كرده و پس از آن ،صدابردار مس��تقل چندين فيلم
س��ينمايي بوده است ،جايگزين زندهياد نجفي شده و صدابرداري فيلم
«فروشنده» را ادامه ميدهد.

حضور نيافتن گاسپاريان در جشنواره
موسيقي فجر تاييد شد
كنسرت مشترك ژيوان گاسپاريان و سهراب پورناظري در سيويكمين
جشنواره موسيقي فجر به دليل ابتالي اين نوازنده مطرح دودوك به بيماري
آنفلوآنزا منتفي و به زمان ديگري موكول شد.
يك ماه پيش بود كه در آيين گشايش سيويكمين جشنواره موسيقي
فجر اجراي مشترك سهراب پورناظري و ژيوان گاسپاريان بهطور رسمي
اعالم شد .اما با آغاز بليتفروشي جشنواره اين اجرا براي مخاطبان موسيقي
باز نشد و هيچ توضيحي هم براي اين اتفاق اعالم نشد تا سرانجام ،مشخص
شد كه ژيوان گاسپاريان بيمار است و نميتواند در جشنواره حضور يابد.
خبري از س��وي روابط عمومي جشنواره ارسال و در آن توضيح داده
شده بود كه نوه گاسپاريان با اعالم خبر عدم حضور گاسپاريان در جشنواره
گفته است كه اين نوازنده به علت بيماري اخير خود و كهولت سن ،بنا به
توصيه اكيد پزشكان امكان سفر به ايران را ندارد.
اما سهراب پورناظري كه قرار بود با همراهي دودوك ژيوان گاسپاريان
اجرايي را روي صحنه آورد؛ به يكباره طبق رايزنيهاي انجام شده« ،آنتونيو
ري» ،نوازنده مطرح موسيقي فالمنكو جايگزين ژيوان گاسپاريان شد تا
اين نوازنده اسپانيايي روز  29بهمنماه ساعت  21در سالن برج ميالد با
همراهي تنبور و كمانچه سهراب پورناظري روي صحنه رود.

شبكه  5ديگر اخبار تهران ندارد

ايسنا -مدير شبكه پنج سيما با بيان اينكه اين شبكه ديگر اخبار18:30
نخواهد داشت ،درباره انتقال برنامههايي كه ويژه استان تهران طراحي شده
بودند و حاال به شبكه اچدي تهران رسيدند ،نكاتي را يادآور شد.
مجيد زينالعابدين يادآور شد :طبيعتا با تاسيس شبكه جديد تهران و
تغيير ماموريت شبكه پنج به عنوان شبكهاي سراسري در رويكرد اقتصادي،
برنامههايي مثل «در شهر» كه مختص استان تهران بودند ،به شبكه جديد
منتقل شده و بخش خبري 18:30كه مردم تهران به عنوان اخبار تهران آن
را ميشناسند ،از هفته گذشته به شبكه تهران انتقال پيدا كرد .مدير شبكه
پنج تاكيد كرد :اين شبكه ديگر اخبار  18:30را نخواهد داشت.

آثار چيدماني و مفهومي تجسمي فجر نو نيست

مهر -قباد شيوا ،پيشكسوت طراحي گرافيك ايران معتقد است كه
آثار هشتمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر نو نيست و برخي از آثاري
كه ارائه شده ،مدل فرنگي آن بهتر است .قباد شيوا هنرمند طراح گرافيك
درباره آثاري كه در هشتمين جشنواره بينالمللي هنرهاي تجسمي فجر
بدون مرزبندي در رشتههاي مختلف ارائه شده است ،گفت :دورههاي قبل
را نديدم اما آثار اين دوره در مجموع خوب است و كنار هم گذاشتن همه
آثار نيز تجربه خوبي است .اين گرافيست درباره آثار چيدماني و مفهومي
اين دوره از جش��نواره هم بيان كرد :من اثر تازه و جديدي در بين اين
آثار نديدم البته خيلي هم موافق اين گونه آثار كه از فرنگ وارد ميشود،
نيستم به اين دليل كه هنر وارداتي نيست اما به هر حال عدهاي االن دنبال
اين گونه كارها هستند كه ريشه آن در غرب است و آنها هم مشابهسازي
ميكنند .وي افزود :به نظرم بهتر است در ارائه آثار چيدماني و مفهومي
اتفاقاتي را كه مربوط به فرهنگ ايراني است ،معرفي كنند.
شيوا با اشاره به يكي از آثار چيدماني اين نمايشگاه اظهار كرد :تنها
اثر اعتراضي كه مربوط به كشورمان بود ،اثري شامل چيدماني از تنههاي
درختان بريده ش��ده بود كه نشان ميداد صدها اصله درخت در منطقه
هيركاني براي مصارف ساختماني يا جادهسازي بريده شده است و اين
چيدمان در واقع نوعي اعتراض هنرمند به اين اتفاق بود و توجه مخاطبان
را به اين موضوع جلب ميكرد اما ديگر آثار از اين نوع به نظرم مدل فرنگي
آن بهتر از آن چيزي بود كه در اين نمايشگاه ارائه كرده بودند .شيوا تاكيد
كرد :البته همين اثر اعتراضي تنههاي درخت بريده شده نيز يك اثر يونيك
و نو نيست كه تصور شود تاكنون در هيچ جاي دنيا مشابه آن انجام نشده
است اما به عنوان اثري كه حرفي براي گفتن دارد خوب و مفيد بود .اين
طراح گرافيك پيشكسوت با تاكيد بر اينكه آثار هنري بايد حرفي براي
گفتن داشته باشند ،بيان كرد :به طور مثال اثري كه قطرههاي آب را تجسم
كرده است ،چه حرفي براي گفتن دارد .من معتقدم كه يك اثر هنري بايد
درباره جامعه ،سياست ،اقتصاد ،فرهنگ و  . . .حرف داشته باشد.

يوچهارمين جشنواره فيلم فجر معرفي
اسامي نامزدهاي بخش تبليغات س 
شدند .هيات داوران بخش تبليغات سینما (عكس ،پوستر ،آنونس) متشكل از
غوغا بیات و مصطفی خرقه پوش ،علی وزیریان ،بهرام عظیمی و رضا حداد اسامی
نامزدهای این بخش را به شرح زیر اعالم كردند.
نامزدهای بهترین عكس -1 :جالل حمیدی برای فیلم «ارغوان» -2 ،محمد
بدرلو برای فیلم «اعترافات ذهن خطرناك من» -3 ،حبیب مجیدی برای فیلم
«بهمن» -4،احمدرضا شجاعی برای فیلم «یحیی سكوت نكرد» -5،امید صالحی
و مهدی دلخواسته برای فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه».
نامزدهای بهترین پوستر -1 :علی باقری برای فیلم «من میخوام شاه بشم»،
« -2طه ذاكر» برای فیلم «خواب تلخ» -3 ،بهزاد خورشیدی برای فیلم «كپی
برابر اصل».
نامزدهای بهترین آنونس و تیزر -1 :مسعود فرجام برای فیلم «فصل فراموشی
فریب��ا» -2 ،آرش معیریان برای فیلم «محمد رس��ولاهلل» -3 ،بهروز داوودی
برای فیلم «احتمال باران اسیدی» -4 ،معین كریمالدینی برای فیلم «آتالن»،

جشنواره
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اعالم اسامي نامزدهاي «تبليغات» و اولين تخلف
آييننامهاي فجر

 -5محسن امیریوسفی برای فیلم «خواب تلخ».
یوچهارمین جشنواره فیلم فجر،
با اعالم نامزدهای بخش اقالم تبلیغی س 
اولین تخلف آییننامهای این دوره انجام شد.
در بین نامزدهای بخش پوستر نام مستند «من میخوام شاه بشم» به چشم
میخورد و طبق آییننامه این بخش ،تنها آثار سینمایی اكران شده میتوانند
متقاضی حضور باشند و نامی از فیلم مستند به چشم نمیخورد.
در شرایط عمومی شركت در مسابقه اقالم تبلیغی جشنواره كه اول دیماه
منتشر شد ،آمده است :پدیدآورندگان آثار مواد تبلیغی فیلمهای سینمایی ایرانی
میتوانند با تكمیل فرم و ارائه مستندات مورد نیاز به دبیرخانه بخش مواد تبلیغی،
متقاضی شركت در مسابقه باشند.
در بند دیگری هم اشاره شده است :تمام فیلمهای بلند سینمایی ایرانی كه
از تاریخ  ٢٢بهمن  ٩٣تا  ۱۰دیماه امسال در داخل كشور به نمایش عمومی
درآمده باشند ،میتوانند در مسابقه شركت كنند.
با انتشار این فراخوان قطعا متقاضیان ،پوسترهای سینماییشان را در جشنواره
شركت دادند و اگر عنوان مستند هم در كنار فیلمهای سینمایی قید ميشد
قطعا آثار مستندشان را نيز شركت ميدادند.
ضمن آنكه اگر معيار اكران در گروه هنر و تجربه بوده است پوسترهاي فيلمهاي
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كوتاه اكرانشده در اين گروه هم ميتوانستند مورد ارزيابي قرار گيرند.
البته يك بند هم با عنوان «تفسير مقررات ،رفع ابهامات و اخذ تصميم نهايي
در خصوص موضوعات پيشبيني نشده به عهده دبير جشنواره و دبير اين بخش
ميباشد» در فراخوان گنجانده شده كه احتماال مديران جشنواره براي توجيه
كارشان به آن استناد كنند.
در بين نامزدهاي بخش تيزر و آنونس هم نام مس��تند «آتالن» به چش��م
ميخورد كه اين فيلم هم شامل موارد اشاره شده ميشود.

رقابت برای بهترین موسیقی متن فیلم؛

سيمرغ  بر شانه كدام آهنگساز مينشيند

در كن��ار فيلمهايي كه در بخش «س��وداي
سيمرغ» جشنواره فيلم فجر روي پرده خواهند
رفت ،نام آهنگسازاني به چشم ميخورد كه برخي
از آنها با چند اثر در اين بخش هنرنمايي كردهاند
و بايد ديد «سيمرغ» معروف جشنواره ،امسال بر
شانه كداميك از آنها خواهد نشست.
  كارن همايونفر
كارن همايونفر امس��ال هم با دست پر به
جش��نواره فيلم فجر آمده اس��ت .كمتر كسي
است كه نام اين آهنگساز را در تيتراژ فيلمهاي
سينمايي و تلويزيوني نديده باشد« .باديگارد»
اثر ابراهيم حاتميكيا« ،خش��م و هياهو» اثر
هومن س��يدي و «نيمهش��ب اتفاق ميافتد»
اثر تينا پاكروان با موس��يقي كارن همايونفر
همراه شدهاند.
او در سالهاي  1387و  1389سيمرغ بلورين
بهترين موس��يقي متن فيلم را از جشنواره فجر
گرفت و بايد ديد آيا سيمرغ جشنواره سيوچهارم
را شكار ميكند يا خير.
  كيهانكلهر
كيهان كلهر ،نوازنده چيرهدست كمانچه كه
ن روزها در حال برگزاري تور كنس��رتهاي
اي�� 
خارجياش است ،براي فيلم سينمايي «النتوري»
اثر رضا درميشيان موسيقي ساخته است .شايد
كلهر امس��ال يك رقيب سرس��خت براي ساير
همتايانش باشد.
 محمدرضاعليقلي
«امكان دنيا» اثر كمال تبريزي و «ختر» اثر
رضاميركريميباموسيقيفيلممحمدرضاعليقلي
روي صحنه خواهند رفت .عليقلي بيش از  10بار
نامزد دريافت سيمرغ شده و در سالهاي ،1370
 1381و  1383سيمرغ بلورين بهترين موسيقي
فيلم از آن او شده است .او موسيقي متن بيش از
 140فيلم و سريال را ساخته و بايد ديد سيمرغ
امسال بر شانهاش مينشيند؟

  كريستفرضاعي
آهنگس��از فيلم «در دنياي تو س��اعت چند
اس��ت؟» پس از ساخت اين موسيقي كه اتفاقا
خيلي هم س��ر زبانها افتاد ،با فيلم «اژدها وارد
ميش��ود» به جش��نواره فيلم فجر آمده است.
كريس��تف رضاعي در اين فيل��م تجربهاي را به
كارگرداني ماني حقيقي روي پرده سينما خواهد
برد .او همچنين در جشنواره موسيقي فجر 94
اجراي صحنهاي با همراهي مس��عود ش��عاري
خواهد داشت.
 آريا عظيمينژاد
آريا عظيمينژاد امس��ال با فيلم حس��ين
ت چوبي» به جشنواره
ب نبا 
فرحبخش يعني «آ 
فيلم فجر آمده اس��ت .او در سال  1385براي

تئاتر

عرف�ان پهلواني -نمايش «هملت» نوش��ته جاودانه
«ويليام شكسپير» و به كارگرداني توماس اوسترمایر نمایشی
بود از سرزمین آلمان كه پنجشنبه هشتم بهمن  1394در
هشتمین روز از بیست وهشتمین جشنواره میان مردمانی
(بینالمللی) تئاتر فجر در تاالر زیبای رودكی اجرا شد .این
نمایش اجراهایی را در روزهای جمعه و شنبه ،نهم و دهم
بهمن  1394نیز در همین تاالر خواهد داشت.
این اجرا از نمایش��نامه «همل��ت» دارای تكنیكهایی
بود كه ش��ماری از آنها دلگرمی بخ��ش این نكته بود كه
در بس��یاری م��وارد فاصله چش��مگیر و ناامیدكنندهای با
تئات��ر روز اروپا نداریم و ش��ماری دیگر را میتوانیم مانند
زنگی هش��دار و آگاهی بخش دربیابیم  ...هنگام تماشای
ای��ن نمای��ش در بس��یاری از صحنهه��ا و لحظهها به یاد
اجرای نمایش «راهزنان» نوش��ته «فردریش ش��یلر» و به
كارگردانی «علیرضا كوش��ك جاللی» افتادم؛ نمایشی كه
این من كمترین نیز در آن بازی ميكردم و مهر و آبانماه
 1391در ت��االر اصلي مجموعه تئاتر ش��هر و تير 1392
در هفدهمين جش��نواره روزهاي شيلر در مانهايم آلمان
به اجراي آن پرداختيم .جالب اينكه اين حس و يادآوري
براي دوس��تاني ديگر نيز ايجاد ش��ده بود و موضوع گپ و
گفت ما پس از تماشاي نمايش هملت به كارگرداني توماس
اوسترماير شد .ايده (كانسپت) و چگونگي اجراي تعويض
صحنهها و پردهها ،ريتم اجرا ،ش��وخيها ،فاصلهگذاريها،
بهرهگي��ري از مايكروف��ن و بازتاب تصاوي��ر ويديويي در
بخشهايي از اجرا و . . .همانندي بس��ياري در اجراي دو
نمايش هملت به كارگرداني توماس اوسترماير و همچنين
راهزنان به كارگرداني عليرضا كوشك جاللي دارد و شايد
بتوان در فرصتي بهتر و با رويكردي پژوهش��ي تكنيك و
سینما

سی و دومین جشنواره بین المللی ساندنس در کشور آمریکا
برگزار شد و مستند سونیتا به کارگردانی رخساره قائم مقامی
موفق به کسب جایزه بزرگ هیات داوران و منتخب تماشاگران
شد .به گزارشهاليوود ريپورتر ،فيلم «تولد يك ملت» ساخته
نيت پاركر درباره شورش بردگان كه به فيلم محبوب همه در
فستيوال فيلم ساندنس امسال بدل شده بود ،جوايز تماشاچيان
و هيات داوران اين فستيوال را به خود اختصاص داد.
اين فيلم كه داستان حقيقي شورشي به رهبري نيت ترنر
را تعريف ميكند ،در فستيوال ساندنس به نمايش درآمد و با
تشويق ايستاده حضار مواجه شد .اين فيلم باعث شد استوديوها
سر خريد حقوق رسمياش با هم به رقابتي شديد بپردازند و در

فيلم «ميم مثل مادر» نامزد دريافت س��يمرغ
بهترين موسيقي متن شد؛ اما تا بهحال شانس
برنده ش��دن در اين بخش را نداش��ته اس��ت.
شايد عظيمينژاد امسال به جمع سيمرغداران
بپيوندد.
  فردينخلعتبري
فيلم س��ينمايي «كفشهايم كو؟» ساخته
كيومرث پوراحمد با موسيقي فردين خلعتبري
همراه ش��ده اس��ت .خلعتبري كه تاكنون آثار
پرمخاطبي را در همكاري با عليرضا قرباني توليد
و منتشر كرده و تا امسال شانس بهدست آوردن
س��يمرغ بلورين را نداش��ته اس��ت .با اين حال،
خلعتب��ري تا كنون پنج بار نامزد دريافت جايزه
بهترين موسيقي فيلم شده است.

 سحرسخايي
سحر سخايي تنها بانوي آهنگساز حاضر در
جشنواره ،با دو فيلم سينمايي به بخش «سوداي
سيمرغ» آمده است« .مااليا» اثر پرويز شهبازي
و «وارونگي» اثر بهنام بهزادي آثاري است كه با
موس��يقي اين هنرمند روي پرده سينما خواهد
رفت.
  مهيار عليزاده
فيلم سينمايي «سيانور» به كارگرداني بهروز
شعيبيباموسيقي مهيار عليزاده در جشنواره فيلم
فجر امسال بهنمايش درميآيد.
اين دومين همكاري عليزاده و شعيبي ،پس
از فيلم سينمايي «پردهنشين» است.

نگاهي به نمايش «هملت» به كارگرداني «توماس اوسترماير»؛

حكايت تكرارشونده شرم انگيز خيانت انسان

ايده اجرايي اين دو نمايش را با يكديگر بررسي تطبيقي
كرد و به يافتههاي ارزش��مند و درخور درنگ و انديشهاي
دست يافت .پرسش اينجاست كه چرا اجراي عمومي نمايش
راهزنان ،همين سه سال پيش با استقبال شايستهاي از سوي
تماشاگران و عالقهمندان به تئاتر روبه رو نشد اما پيدا كردن
بليت نمايش هملت ،تنها نمايش جشنواره كه سه اجراي آن
هم در تاالر رودكي دارد ،نقل محفلهاي حقيقي و مجازي
اين روزهاي اهل تئاتر است؟ آيا مرغ همسايه غاز است؟! آيا
ما ايرانيان ،حتي روشنانديشان هنردوست و تئاتربين ،هنوز
هم بيگانه را بيش از جنس خودي در پسند ميآريم؟!
 ميانه
ميداني��م كه شكس��پير افزون بر ت��راژدي ،كمديها و
ملودرامهايي هم نوشته است .از ديگر سو شماري از منتقدان

و صاحبان انديشه و نگاه بر اين باورند كه شكسپير صحنههاي
كمدي تسكيندهندهاي در تراژديهاي خود گنجانده است؛
مانند صحنه باربر در مكبث يا گوركن در هملت .از اين روي
در روزگار اكنون كه بسياري از ماجراهاي روزمره ما و ديگر
مردم��ان دنيا را ميتوان از ديدگاهي تراژيك و از ديدگاهي
ديگر كميك ارزيابي كرد و شماري ديگر را گروتسك گونه
دانست پس نهتنها دور نيست بلكه منطقي و هوشمندانه به
نظر ميآيد كه اجراي تراژدي هملت به كارگرداني توماس
اوسترماير سرشار از لحظهها و صحنههاي كميك باشد .اين
بار كميك اجرا تا آن جا پيش ميرود كه بازيگر توانمند و
باهوش نقش هملت ،زيركانه و ماهرانه در پاسخ و واكنش به
رخدادهاي سالن اجرا ،مانند زنگ خوردن موبايل تماشاگران،
بر هم كوفته شدن دري از طبقه اول ،پاسخ ندادن تماشاگران

برگزیدگان جوايز اصلي «ساندنس» معرفي شدند؛

کارگردان ایرانی برنده جایزه بزرگ هیات داوران و منتخب تماشاگران

نهايت اين كمپاني فاكس سرچاليت بود كه با  17/5ميليون
دالر پيشنهادياش ،موفق به خريد فيلم شد .نتفليكس ۲۰
ميليون دالر براي خريد حقوق اين فيلم پيشنهاد كرده بود
اما ناكام ماند.
طي سالهاي اخير ،برندگان ساندنس نامزد دريافت جايزه
بهترين فيلم اسكار هم شدند كه از جمل ه آنها ميتوان به «ضربه
شالق»« ،جانوران جنوب وحش��ي»« ،استخوان زمستان»،
«گرانبها» و همچنين «ايس��تگاه فروتويل» و «من و ارل و
دختر در حال مرگ» اشاره كرد كه برنده جوايز هيات داوران

و تماشاچيان سال قبل شده بودند.
جايزه هيات داوران براي فيلم مستند به «وينر» ساخته
ج��اش كريگمن و اليس اس��تاينبرگ درب��اره آنتوني وينر،
سياستمدار رسواشده رسيد .عالوه بر «هيوالهاي بيسرزمين»،
جوايز تماشاچيان به «بين خشكي و دريا» در بخش درام و
به «جيم :داس��تان جيمز فولي» و «سونيتا» در بخشهاي
مستند رسيد.
افتخار دريافت جوايز كارگرداني سينماي آمريكا براي فيلم
بحثبرانگيز «مرد ارتش سوييس» با بازي دنيل رادكليف به

  آرمان موسيپور
آرمانموسيپورنيزبافيلمسينمايي«باركد»به
جشنواره سيوچهارم فيلم فجر آمده است« .روباه»،
«عصر يخبندان» و «عاشقها ايستاده ميميرند» از
جمله ديگر آثار موسيپور است كه تا بهحال شانس
برنده شدن «سيمرغ» را نداشتهاند.
 پيمان يزدانيان
اما پيمان يزدانيان پس از همكاري با كارگرداناني
مانند مسعود كيميايي ،عباس كيارستمي و كمال
تبريزي اينبار در همكاري با محسن عبدالوهاب،
موسيقي متن فيلم «به دنيا آمدن» را ساخته است.
اين نوازنده پيانو نيز تا سال  ،1394شانسي براي
كسب سيمرغ جشنواره فيلم فجر نداشته است.
  امير توسلي
ن روزها در حال س��اخت
امير توس��لي كه اي 
موسيقي سريال «شهرزاد» است در جشنواره فيلم
فجر امسال موسيقي «رسوايي  »2را براي مسعود
دهنمكي ساخته است .توسلي براي موسيقي فيلم
«معراجيها» نيز با دهنمكي همراهي كرده بود.
 فريدسعادتمند
«دلبري» اثر جالل دهقاني از ديگر فيلمهاي
راهيافته به بخش «سوداي سيمرغ» است كه با
موسيقي فريد سعادتمند همراه شده است .سريال
«ارمغان تاريكي» از جمله آهنگسازيهاي اين
هنرمند در زمينه موسيقي فيلم است.
 بابك ميرزايي
بابكميرزاييموسيقيفيلم«آخرينباركيسحررا
ديدي؟» اثر فرزاد موتمن را ساخته است و حامد ثابت با
فيلم «عادت نميكنيم» ساخته ابراهيم ابراهيميان در
«سوداي سيمرغ» تجربهآزمايي ميكند.

 مسعود سخاوتدوست و اميرعزيزي
مس��عود سخاوتدوس��ت و اميرعزيزي نيز
ي فيلمه��اي «نقطه كور» و
به ترتيب موس��يق 
«هفتماهگي» را ساختهاند و شانس خود را براي
شكار «سيمرغ» امتحان ميكنند.

به پرسشهايي از او كه به زبان انگليسي پرسيده ميشدند
و  ...آنچنان بداهههايي كم همتا و نمونهآوردني ،برخاسته از
اعتم��اد به نفس و چيرگي بر هنر بازيگري ميپرداخت كه
حتي قهقهه تماشاگران را برميانگيخت .بازيگر نقش هملت
اين نمايش بسيار بازيگوشانه عمل ميكرد و ميتوانست از
ه��ر آن چيزي كه پيرامون خويش مييافت ،بازي بگيرد و
در اين اجراي  180دقيقهاي تماشاگران را همراه و همدل
خود و نيز شگفتزده كند.
  پايان
هملت دراماتورژي ش��ده توماس اوس��ترماير ،نمايشي
اس��ت كه مانند بسياري ديگر از اجراهاي دراماتورژي شده
آثار كالسيك و نيوكالسيك ،در آن بازيگران كت وشلوار و
كراوات ميپوشند ،مسلسل دارند (گرچه گويا نمي توان از
شمش��يربازي پايان هملت گذشت) و رفتارها و كردارهايي
اين روزي را بروز ميدهند اما آنچه ش��ايد از تماش��اي اين
نمايش آموختني باشد اين است كه چگونه ميتوان از يك
بيل و مقداري خاك ،چند ميز و صندلي ،يك پرده ،اندكي
خوردني و نوش��يدني و چند چيز ديگر از همين دس��ت ،با
بهرهگيري از بازيگراني هوشمند و كاربلد ،به ميزانسنهايي
خالق و ديدني براي  180دقيقه دست يافت .ناگفته نماند
كه ميشد در فرآيند دراماتورژي اين اجرا ،دقايقي از نمايش،
گفتوگوها و صحنههايي كه براي روزگار ما چندان ضروري
به نظر نميرسند را كاست.
هملت توماس اوسترماير با حضور پنج بازيگر مرد و يك
بازيگر زن اجرا ش��د .گرچه تكنواز (سوليست) اين اركستر
بازيگر نقش هملت بود كه هنرمندانه به آني از نقش هملت
بيرون ميآمد و در آن پسين به كالبد نقش فروميرفت اما
يكان يكان هموندان (اعضاي) اين اركستر ،هماهنگ ،پرانرژي
و سرشار از انگيزه به هنرنمايي پرداختند.
دنيل شاينارت و دنيل كوان و راجر راس ويليامز براي مستند
«زندگي ،سرزنده» رسيد .جوايز كارگرداني سينماي جهان هم
براي «بلژيك» به فيليكس ون گرونينگن و براي «تمام اين
شبهاي بيخوابي» به مايكل مارزاك رسيد.
در مي��ان فيلمهاي آمريكاي��ي ،جوايز بازيگري به مالني
لينس��كي و كرگ رابينس��ون براي «مداخله» و «موريس از
آمريكا» رسيد و در بخش سينماي جهان هم ويكي هرناندز و
مانولو كروز براي «بين دريا و خشكي» برنده جايزه ساندنس
شدند.
مراس��م اهداي جوايز فستيوال ساندنس در پارك سيتي
برگزار شد و تايكا وايتيتي نويسنده ،بازيگر و كارگردان اهل
نیوزیلند مسوولیت میزبانی آن را بر عهده داشت.

