
گروه فرهنگ و هنر-شهربانو جمعه پور: »برادر« سریالی 
است که به کارگردانی جواد افشار، تهیه  کنندگی نعمت 
چگینی و نویسندگی آرش قادری در سال 94 ساخته و 
رمضان 95 از شبکه دو سیما پخش شد. در این سریال 
حضور  طهماسبی  سوگل  جمله  از  متعددی  بازیگران 
داشتند. سریال سازی در تلویزیونی اوج و فرود فراوانی 
داشته است و برخی سریال ها به خوبی با مخاطبان خود 
کارگردانی  و  فیلمنامه  کیفیت  البته  می گیرند.  ارتباط 
بسیار مهم است. جواد افشار از جمله هنرمندانی است 
که تالش کرده است تا آثارش با کیفیت باالیی به منصه 

ظهور برسد.
تعداد بسیار زیادی از بازیگران بسیار خوب هم در سریال 
»برادر« مانند: حسین یاری، گالره عباسی، حسن پورشیرازی، 
کاوه  طهماسبی،  سوگل  رضوی،  سهیال  بلوچی،  کاظم 
بازی  و...  میرزایی  بیوک  ضیایی،  مهرداد  سید  خداشناس، 
می کنند. به مناسبت پخش این سریال از کانال »آی فیلم« 
انگلیسی با سوگل طهماسبی به گفت و گو نشستیم که در ادامه 

می خوانید. 
 از سریال »برادر« چه بازخوردی گرفتید؟ 

 زمانی که سریال برای بار اول پخش شد، مورد استقبال 
مردم قرار گرفت و بازخوردهای مثبتی دریافت کردم. بعد از 
را  کار  و..  فیلم  آی  جمله  از  مختلف  شبکه های  اول،  پخش 
بازخورد خوبی  هم  فیلم  آی  از  پخش سریال  کردند.  پخش 
داشت. مردم کار را دیدند و با آن ارتباط برقرار کردند. به نظرم 
موضوعش  که  بود  این  برادر  سریال  از  مردم  استقبال  دلیل 
اجتماعی و خانوادگی بود و اتفاقاتش در دل جامعه رخ می داد. 
همان  بلکه  نبود،  غریبی  و  عجیب  چیز  سریال  این  موضوع 
چیزهایی بود که به صورت معمول در جامعه رخ می دهد و به 

همین دلیل اثر مورد استقبال قرار گرفت.
 لطفا بیشتر درباره دالیل دیده شدن سریال برادر توضیح 
بدهید؟ همانطور که خودتان گفتید سریال بارها از شبکه های 

مختلف پخش شده است.
 آقای افشار سریال سازی را خوب بلد هستند. فیلمنامه 
انتخاب شده بودند و  هم خوب بود. بازیگران هم با وسواس 
کارگردانی  خوب،  موضوع  دادند.  انجام  خوبی  به  را  کارشان 
خوب و بازی های خوب در یک مجموعه می تواند نتایج خوبی 

به بار بیاورد. 
 نقش مریم در سریال برادر برای شما چه جذابیتی داشت 

که قبول کردید ایفاگرش باشید؟
دلسوز جامعه اش  و  کنجکاو  پهلوان یک خبرنگار  مریم   
بی تفاوت  می گذرد،  پیرامونش  در  آنچه  به  نسبت  او  است. 
نیست. سالمت جامعه ای که در آن زندگی می کند، برای مریم 
مهم است. این دغدغه مند بودنش جذابیت داشت. این نقش 
با دیگر نقش هایی که تاکنون بازی کرده ام، متفاوت بود. نقش 
سفید و مثبت محض نیست. مریم خبرنگار است و پرتکاپو. 
تمامی این موارد باعث شد که این نقش برای من جذاب باشد. 
 نقشی که شما در سریال برادر ایفا کردید از نظر خودتان 

چه ویژگی هایی داشت؟ شما چه شخصیتی را باید به نمایش 
می گذاشتید؟

 مریم دختری بود که دغدغه داشت، فعال بود و نسبت به 
آنچه در پیرامونش می گذشت، بی تفاوت نبود. او در دل جامعه 
بود. یک دختر مدرن-سنتی که در خانواده ای سنتی به دنیا 
آمده بود اما به دلیل حضورش در جامعه به سمت مدرنیته 
کشیده شده بود. این باال و پایین های نقش از طرفی آن را 
جذاب کرده بود و از طرفی هم سخت. او رابطه خوبی با برادر 
بزرگترش داشت که نقشش را آقای یاری بازی می کرد. به نظر 
من، ما وقتی می توانیم یک نقش را خوب ایفا کنیم که آن را 
دوست داشته باشیم و بفهمیم. من سعی کردم نقش را بفهمم 

و به خوبی ایفایش کنم.
 آنچه در مریم دیدیم چقدر به شخصیت اصلی شما نزدیک 

است؟
 راستش را بخواهید من خیلی شبیه به مریم نیستم. کال 
کنجکاوی زیادی ندارم. من یک بازیگرم و بیشتر از زاویه هنری 
به مسائل نگاه می کنم، اما مریم یک شخصیت خبری است و 
دغدغه مندی های خاصی دارد و به همین دلیل با نگاه خاصی 
به تمامی مسائل می نگرد. من خودم خیلی این نگاه را ندارم. 
خبرنگارها بیشتر دید حادثه ای به مسائل دارند و می خواهند 
پیرامون شان چه چیزی می توانند  تحوالت  از دل  که  بدانند 
دربیاورند اما شخصیت من اینگونه نیست. با این حال سعی 

کردم نقشم را به خوبی ایفا کنم. از طرفی از راهنمایی های 
کارگردان استفاده کردم و از سویی هم سعی کردم که انرژی 

زیادی بگذارم و کار را به بهترین نحو انجام دهم.
 سختی های اصلی این نقش چه بود؟

 هر نقشی سختی های خاص خودش را دارد. تمام نقش ها 
سختی هایی دارند و نمی توان گفت فالن نقش آسان است و 
فالن نقش سخت. نقش مریم هم استثنا نبود. تعقیب و گریزها 
سختی هایی  خواهرانه  دلسوزی های  گذاشتن  نمایش  به  و 

داشت.
 این کار چه جایگاهی در کارنامه حرفه ای شما دارد؟

 معموال بازیگران کارهایی را انتخاب می کنند که جایگاهی 
ویژه در رزومه شان داشته و کار قابلی باشد. این نقش جایگاه 
قبول  نبود  اینطور  اگر  و  دارد  من  کارنامه  و  در ذهن  خوبی 

نمی کردم که آن را ایفا کنم.
 به سریال چه نمره ای می دهید؟

 به نظرم سریال خوبی بود و موفق شد با بیننده ارتباط 
برقرار کند. البته هر کاری یک نقص هایی دارد و قطعا می توان 
را بهتر ساخت. معموال وقتی زمان می گذرد و  تمامی کارها 
به کارها نگاه می کنی می بینی که می شد بعضی جاها بهتر 
بود، اما در کل کار خوبی بود. مهم این است که سریال برادر 
توانست با بیننده ارتباط برقرار کند. حتی حرفه ای ترین فیلم ها 
و سریال ها هم ممکن است نقص هایی داشته باشند که امری 

طبیعی است.
از  پخش  برای  مناسبی  گزینه  برادر  سریال  نظرتان  به   
ایرانی  زندگی  می تواند سبک  آیا  انگلیسی هست؟  فیلم  آی 
را به خوبی به غیرایرانی ها معرفی کند و تبلیغات سوء علیه 

کشورمان را از بین ببرد؟
 به نظر من این سریال به خوبی توانست بخش زندگی 
سنتی ایرانی را به بینندگان نشان دهد. مجموعه برادر نشان 
ایرانیان دارد. مردم  نزد  می دهد که خانواده جایگاه ویژه ای 
ایران نسبت به اطرافشان و آنچه در آن می گذرد دغدغه مند 
هستند و زندگی جریان دارد؛ همچنین این سریال به خوبی 
توانست روابط نزدیک خواهر و برادری را در ایران به نمایش 
بگذارد. با توجه به تمامی این مسائل فکر می کنم سریال برادر 

کار خوبی برای پخش از آی فیلم انگلیسی است.
فیلم«  »آی  از  برادر  سریال  هم اکنون  که  دارید  اطالع   

انگلیسی در حال پخش است؟ 
 نه متأسفانه اطالع نداشتم و االن خبردار شدم.

 کاری از خودتان از »آی فیلم« انگلیسی پخش شده است 
که دیده باشید؟ نظری درباره دوبله کارها دارید؟

 سریال »فاصله ها« را با دوبله دیده ام. به لحاظ کارشناسی 
وقتی  هنری  لحاظ  به  اما  بکنم  دقیقی  نظر  اظهار  نمی توانم 
می بینی کسی به جای تو صحبت می کند و خودت را می بینی 
که به زبان دیگری صحبت می کنی، احساس غریبگی می کنی! 
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»ترومای سرخ«  در مشهد نقد می شود

اسماعیل  کارگردانی  به  سرخ«  »ترومای  فیلم  بررسی  و  نقد  نشست 
میهن دوست امروز شنبه ۲۸ مهرماه در مشهد برگزار می شود.

سینما هویزه مشهد امروز شنبه ۲۸ مهرماه میزبان نمایش فیلم »ترومای سرخ« 
است. در این نشست اسماعیل میهن دوست کارگردان و یگانه رجبی بازیگر حضور 
دارند. جلسه با نمایش فیلم در ساعت ۱۷ آغاز می شود و پس از آن  فیلم مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.
این فیلم قصه ای عاشقانه در بستر یک سفر شهری در تهران است که طی آن 
شخصیت اصلی )نگار( برای برقراری تعادل بین چهار بعد شخصیتی زن )معشوقه، 
مادر، آمازون و مادونا( تالش می کند.پریوش نظریه،مهتاب کرامتی،آتش تقی پور و 

جمعی از هنرمندان تئاتر بازیگران این فیلم هستند.

فیلمی با بازی شهاب حسینی بین نامزدهای جوایز فیلم 
مستقل بریتانیا

جوایز فیلم مستقل بریتانیا نامزدهای اولیه خود را در چهار بخش اعالم 
کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جوایز فیلم مستقل بریتانیا 
که بیشتر با نام )BIFA( شناخته می شود فهرست اولیه نامزدهای خود را در 
چهار بخش با عنوان کلی »استعدادهای نو« در روز ۱۹ اکتبر اعالم کرد. این بخش 
ها شامل بهترین پیشرفت در زمینه تهیه کنندگی، فیلمنامه نویس فیلم اولی، 
امیدوارکننده ترین استعداد نو و کارگردان فیلم اولی هستند. از نکات این فهرست 
می توان به حضور میترا تبریزیان و سیروس مسعودی ۲ سینماگر ایرانی تبار در میان 
نامزدهای فیلمنامه نویسان فیلم اولی )۱۴ نامزد( برای فیلم »غالم« اشاره کرد. شهاب 

حسینی بازیگر این فیلم است.

»پسر دریا« ۳ ساله ساخته شد
کارگردان رئال انیمیشن »پسر دریا« می گوید این اثر داستان زندگی یک 
زوج جوان است که با یک پسر خیالی زندگی می کنند و تولید آن سه سال 

طول کشیده است.
 جاللی یکتا در گفت وگو با مهر با اشاره اینکه بخش انیمیشن به صورت دو بعدی 
ساخته شده است، ادامه داد: »پسر دریا« به مدت ۱۰ دقیقه و ۲۱ ثانیه و در طول 
سه سال تولید شده است. این کارگردان در پایان گفت: در تالش هستیم تا شرایط 
الزم برای حضور »پسر دریا« در جشنواره های خارجی را فراهم کنیم. در خالصه 
داستان انیمیشن کوتاه »پسر دریا« آمده است: »زن و شوهری به همراه پسری روی 
دیوار زندگی می کنند. حضور پسر کم کم تغییراتی در زندگی آن ها پدید می آورد...«

آثار منتخب بخش تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران 
اعالم شد

اسامی ۱5 فیلم تجربی راه یافته به سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران اعالم شد.

به گزارش ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، هیات انتخاب بخش 
تجربی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران متشکل از سعید شاه حسینی، آبتین 
مظفری و تیام یابنده، از میان ٢٠٩ فیلم ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ١٥ فیلم 
را برای شرکت در بخش تجربی سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

انتخاب کردند که می توانید با ورود به سایت جشنواره از اسامی مطلع شوید.

کیومرث پوراحمد  »تیغ و ترمه« را کلید زد
کیومرث پوراحمد ساخت فیلم سینمایی تازه خود با نام »تیغ و ترمه« را 

آغاز کرد.
به گزارش ایسنا و طبق اعالم علی قائم مقامی ـ تهیه کننده این فیلم ـ »تیغ و 
ترمه« جدیدترین فیلم کیومرث پوراحمد پس از فیلم »کفشهایم کو؟« است که 

فیلمبراری آن پنجشنبه، ۲6 مهرماه در تهران شروع شد.
پوراحمد از مدتی قبل برای این فیلم که گفته شده یک درام اجتماعی است، به 
دنبال یک بازیگر زن بود که در نهایت الله اسکندری برای نقش مورد نظر انتخاب 
شد. فیلمبرداری این فیلم را هم علیرضا زرین دست برعهده دارد. با توجه به زمان 
باقی مانده تا جشنواره فیلم فجر این احتمال وجود دارد که ساخته جدید این 
کارگردان سینما در سی و هفتمین جشنواره فجر رونمایی شود. پوراحمد با ساخت 
۲۰ فیلم، پیش تر فیلم هایی همچون »شب یلدا«، »گل یخ«، »اتوبوس شب«، »5۰ 

قدم آخر« و »خواهران غریب« را کارگردانی کرده است.

اخبار

شنبه / ۲۸ مهر ۱397 / شماره ۲59

نزدیک به ۲۰۰ نفر  از صداوسیما می روند
محمدحسین صوفی اعالم کرد که حدود ۲۰۰ نفر در رده های مدیریتی و کارشناسی صداوسیما مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند. محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره نتایج اجرای قانون منع به 

کارگیری بازنشستگان در صداوسیما به مهر بیان کرد: »از طرف ما نظارت بر اعمال این قانون در صداوسیما وجود دارد و تا ۲4 آبان الزم است که این قانون در همه ارگان های دولتی و همچنین صداوسیما انجام شود.«

سوگل طهماسبی، بازیگر تلویزیون:

مردم نسبت به اطرافشان دغدغه مند هستند

بیش از ۷۰ درصد مصرف رسانه ای مردم ایران از تولیدات تلویزیون است
معاون سیمای صداوسیما اعالم کرد که طبق نظرسنجی ها بیش از 7۰ درصد 

مصرف رسانه ای مردم ایران از تولیدات تلویزیون است.
به گزارش مهر، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی به همراه مجید شعبانپور 
رئیس مرکز تولید و فنی سیما از استودیوهای مختلف تولید برنامه های سیما بازدید 
کرد. در حاشیه این بازدید هنگام ورود به استودیو شماره ۱5 با درخواست عوامل 
»سیمای خانواده« میرباقری مقابل دوربین برنامه قرار گرفت و به سواالت مجری 

پاسخ داد.
وی با حضور در استودیوی »سیمای خانواده« گفت: »این برنامه یکی از پرسابقه ترین 
برنامه های خانواده محور تلویزیون است که در طول سالیان دراز بینندگان زیادی 

داشته است.«
در  صداوسیما  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی های  آخرین  به  اشاره  با  میرباقری 
شهریورماه تاکید کرد: »براساس مطالعات انجام شده، با موضوع میزان بودجه 
زمانی تلویزیون )اعم از سیمای جمهوری اسالمی و دیگر تلویزیون ها( در سبد 
رسانه ای مردم ایران، بیش از ۷۰ درصد مصرف رسانه ای مردم ایران از تولیدات 
تلویزیون جمهوری اسالمی است.« وی اضافه کرد: »در این نظرسنجی، خانواده 
یکی از ۱۰ موضوعی بود که مردم به آن پاسخ دادند و سواالتی از قبیل اینکه 

مردم چه میزان برنامه های مربوط به خانواده را می بینند، کدام شبکه اولویت 
آنهاست و نسبت آن با برنامه های شبکه های رقیب چگونه است؟ پرسیده شد. 
کرده  انتخاب  را  خانواده«  »سیمای  برنامه  سوال  این  به  پاسخ  در  افراد  عموم 
بودند.« معاون سیما در پاسخ به این پرسش که چقدر از ساعات شبانه روزی 
خود را در میان خانواده می گذراند؟ گفت: »معموال مسئوالن افراد موفقی در 
خانواده شان نیستند، مثال زمان آمدن و رفتن من به شکلی است که هیچ وقت 
به ترافیک نمی خورم و خانواده  نیز این شرایط کاری را پذیرفته اند.« میرباقری 
فرزندان و همسرش را از مشاورانش در امر برنامه های خانواده محور تلویزیون 
معرفی و بیان کرد: »آنها برنامه ها را به صورت کامل رصد می کنند و بالفاصله 

نظراتشان را با ما در میان می گذارند.«
عالوه بر »سیمای خانواده« که در استودیو ۱5 ضبط می شود. هم اکنون برنامه های 
»فرمول یک«، »نود«، »نگاه یک« و »اشعه ایکس« در استودیو ۱۱، »مهمان خانه«، 
»شب های هنر«، »زاویه«، »چرخ« و »۱۴5۲« در استودیوی ۱۲، تولید می شوند. 
همچنین استودیو ۱۳ میزبان برنامه های »روزی بهتر«، »آفتاب شرقی« و »مناظره« 
است و برنامه های »طبیب«، »رسانش«، »فوتبال برتر«، »متن و حاشیه« و »گزارش 

ورزشی« در استودیو ۱۴ ضبط می شوند.

ورود به دنیای دیجیتال هزینه بردار است 
اسماعیل بنی اردالن پژوهشگر و مدرس سینما معتقد است با ورود دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی نوع روایت نه تنها درسینما 

بلکه در زندگی روزمره انسان هم تغییر کرده است.
به گزارش مهر، اسماعیل بنی اردالن نویسنده، پژوهشگر و مدرس سینما برگزاری همایش با موضوع »سینما در 
عصر دیجیتال« توسط مدرسه ملی سینما را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: »برگزاری همایشی با عنوان »سینما در عصر 
دیجیتال« هشدار برای اهالی سینما به ویژه تهیه کنندگان است که بدانند اگر با تحوالت تکنولوژی و دیجیتال شدن 
سینما همراه نشوند و یا آن را پس بزنند، سینمای آنها محدود می شود و در رقابت های جهانی نمی توانند حضور پیدا 

کنند.«
وی ادامه داد: »دیجیتال بر همه جوانب زندگی بشر تاثیر گذاشته است و اساسا انسان با پیشرفت تکنولوژی پوست انداخته 
و طبیعی است که سینما هم به عنوان یکی از مظاهر زندگی بشر باید با ورود دیجیتال پوست اندازی کند واز حالت سنتی و 
محدود گذشته بیرون آید و پای در دنیای جدید بگذارد.« بنی اردالن عنوان کرد: »نمی توان منکر این مطلب شد که ورود به 

دنیای دیجیتال هزینه بردار است.«

سینمای مستقل در تضاد با هالیوود است
در ادامه هفته فیلم اروپایی کارگاه »فیلمسازی هنری اروپا« و جلسه نقد و بررسی فیلم »پرواز به خانه« ساخته ماریام اونگر، 

با حضور مجید اسالمی و کاترینا ووپرمن در شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومی گروه هنر و تجربه، در نشست  »فیلمسازی سینمای هنری اروپا« که در ششمین روز از هفته فیلم اروپایی در 
پردیس سینمایی »گلستان« شیراز برگزار شد، مجید اسالمی سخنان خود را درباره فیلم این گونه آغاز کرد: »یکی از مهم ترین نکات فیلم 
»پرواز به خانه« که باعث جذابیت آن شده این است که خود را به زاویه دید یک شخصیت محدود می  کند و این مساله در سینما کمیاب 
است، چون کار دشواری است که در یک فیلم اطالعات از طریق یک شخصیت به مخاطب داده شود.« اسالمی ادامه داد: »سینمای اروپا 
همیشه آلترناتیوی برای سینمای آمریکا بوده است. بعضی سینماها مثل سینمای فرانسه به جنگ هالیوود نمی  روند، حتی شباهت هایی 
هم وجود دارد، اما به طور کلی تضاد ندارند. تفاوت چشمگیری که سینمای فرانسه و هالیوود وجود دارد مقاومت سینمای فرانسه در مورد 

ژانر است. سینمای ایتالیا بزرگترین آلترناتیو سینمای آمریکاست و دقیقا در تضاد با آن است.«

»ساراندون« بازیگر »پرنده سیاه« شد
»سوزان ساراندونن نقش مادر کیت وینسلت را در درام »پرنده سیاه« که بازسازی فیلم دانمارکی »قلب خاموش« است، 

بازی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددالین، سوزان ساراندون بازیگر برنده جایزه اسکار به کیت وینسلت و میا واشیکوفسکا در درام 
خانوادگی »پرنده سیاه« به کارگردانی راجر میشل اضافه شد. »پرنده سیاه« بازسازی فیلم دانمارکی »قلب خاموش« )۲۰۱۴( به کارگردانی 
بیل آگوست است. ساراندون در این فیلم نقش مادر خانواده را بازی خواهد کرد. پیش از این اعالم شده بود دایان کیتون این نقش را بازی 
می کند ولی حاال سوزان ساراندون جایگزین دایان کیتون شده است. سام نیل بازیگر »پارک ژوراسیک«، رین ویلسون بازیگر مجموعه 
»اداره« و بکس تیلور کالوس بازیگر مجموعه »ارو« نیز در نقش های فرعی فیلم حضور دارند. کریستین تورپ که فیلمنامه فیلم اصلی 
)قلب خاموش( را نوشته، فیلمنامه »پرنده سیاه« را نیز نوشته است. داستان فیلم که در یک آخر هفته رخ می دهد درباره شخصیت لی لی 

)ساراندون( یک مادر بیمار رو به مرگ است که دخترانش )وینسلت و واشیکوفسکا( را برای دورهمی جمع می کند.

جایزه جشنواره استکهلم برای اصغر فرهادی
اصغر فرهادی جایزه ویژنری جشنواره ۲۰۱۸ استکهلم )Visionary Award( را دریافت می کند. طبق گزارش 
رسیده، جشنواره فیلم استکهلم با اعالم این خبر در نشست خبری این فستیوال، از حضور اصغر فرهادی در این 

فستیوال برای دریافت این جایزه که یک اسب برنز است، خبر داد.
جشنواره فیلم استکهلم در خبر اهدای این جایزه به فرهادی نوشته است: »این جایزه به اصغر فرهادی تعلق 
را در  روزمره  و  معاصر  پیوسته مسائل  به شکل  او  دنیاست.  در  برجسته سینما  استادان  از  یکی  او  زیرا  می گیرد 
فیلم هایش بررسی می کند و تاثیر آن ها را در روابط نزدیک آدم ها نشان می دهد. داستان های او به شکلی ظریف بین 
روشنفکری و رازآلودی در حرکت اند؛ این حرکت به قدری طبیعی  است که برای هیچ کس دیگری قابل تقلید نیست. 
اصغر فرهادی بدون شک برای نسل جدید فیلمسازی در ایران بسیار ارزشمند است و به همان  میزان برای دوستداران 

سینما در سرتاسر جهان.«
فستیوال فیلم استکهلم از هفتم و هجدهم نوامبر )شانزدهم تا بیست و هفتم آبان ماه( در سوئد برگزار خواهد شد. فیلم »همه 

می دانند« نیز در این فستیوال نمایش داده خواهد شد.


