
و صاحب سبک سینما  مختلف  کشورهای  روزها  این 
نمایندگان خود را برای مراسم اسکار معرفی کرده اند. 
مهمترین خبرهای این مراسم برای سینمادوستان ایرانی 

اعالم نماینده سه کشور ایران، مکزیک و شیلی بود.
کشور شیلی سال گذشته با فیلم »یک زن شگفت انگیز« 
)۲۰۱۷( به کارگردانی »سباستین لیو« با رقبایی مانند »در جسم 
و روح« )مجارستان(، »توهین« )لبنان(، »بی عشق« )روسیه(، 
»مربع« )سوئد( وارد میدان شد و در نهایت اسکار بهترین فیلم 
خارجی را ربود. فیلم »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار هم که به 
نمایندگی از ایران به آكادمی معرفی شده بود، راهی به فهرست 
۹ فیلم یک مرحله مانده به آخر نيافت تا اميدهای سينمای ايران 

برای درخشش دوباره در اسكار از بین برود. 
 واکنش به تحریمی های اسکار

آخرین بار که فیلمی از ایران به مرحله نهایی اسکار رسید 
مربوط به دوره هشتاد و نهم است. از بین »ایستاده در غبار« 
میرکریمی(،  )سیدرضا  »دختر«  مهدویان(،  حسین  )محمد 
و  پناهنده(  )آیدا  »ناهید«  درمیشیان(،  )رضا  »النتوری« 
»فروشنده« )اصغر فرهادی( در نهایت فیلم فرهادی به اسکار 
معرفی شد و تا برنده شدن این تندیس طالیی ارزشمند هم 

پیش رفت. 
رشته  در  رقابت  برای  بار،  این  ایرانی،  فیلم  انتخاب  هیأت 
اسکار بهترین فیلم خارجی طی بیانیه ای فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضاء« به کارگردانی »وحید جلیلوند« را برای نمایندگی 

سینمای ایران در نود و یکمین دوره اسکار برگزیده است.
هیئت انتخاب در بیانیه خود حتی به تحریمی ها هم واکنش 
نشان داده و نوشته است: »هیأت انتخاب فیلم نماینده ایران، ضمن 
احترام به نظر گروهی که از سر خیرخواهی و غیرت دینی و ملی، 
خواهان تحریم اسکار و عدم معرفی فیلم به آکادمی هستند، بر 
این باور است که آکادمی نهادی غیر دولتی و متعلق به آحاد 
سینماگران آمریکا است. در این نهاد عالوه بر سینماگران آمریکا، 
سینماگران اروپایی، التین تبارها، آفریقایی ها و سینماگران آسیایی 
از جمله تعداد قابل توجهی از سینماگران پرافتخار ایرانی عضویت 
دارند. سینمای آمریکا و به ویژه اعضای آکادمی در وجه غالب خود، 
در کنار اکثریت مطلق مطبوعات و رسانه های آمریکایی از جمله 
کانون های مؤثر مخالفت، نقد و افشاگری علیه دولت عوام گرای 
ترامپ، و سیاست های نژادپرستانه و یک جانبه گرایانه او هستند.« 
زدنی  مثال  تعامل  در  »اعضاء هیأت  ادامه می نویسند:  در  آنها 
سازمان سینمایی، خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی که میزبانی 
این جلسات را به روش معمول به عهده داشت، پس از بازخوانی 
تاریخچه، مقررات، فیلم های معرفی شده سایر کشورها، سوابق 
نامزدی های اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و عوامل مؤثر 
در کسب موفقیت در این جشن بزرگ سینمایی، به دقت فهرست 
صد و ده فیلم اکران شده در مدت مقرر را مورد بررسی قرار دادند 
و برخی از عناوین را مجددا مورد بازبینی قرار دادند. در نهایت، با 
بررسی فیلم هایی که بازتاب دهنده طیف های مختلف سینمای 
ایران بود، با اتکاء به قابلیت های انکارناپذیر، سوابق تاثیرگذار در 
برخورداری  و  بین المللی  مثبت  بازخوردهای  جهانی،  مجامع 

از پخش کننده ای که در زمان اکران در ایاالت متحده، مساعی 
خود را به خوبی جهت دیده شدن فیلم به انجام رسانده است، 
فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« به کارگردانی »وحید جلیلوند« 
را برای نمایندگی سینمای ایران در نود و یکمین دوره اسکار 
برگزیدند.« اعضای هیات معرفی فیلم ایرانی هم )به ترتیب حروف 
الفبا(: محمد آالدپوش، امین تارخ، فرهاد توحیدی، رامین حیدری 
فاروقی، محمد مهدی عسگرپور، رائد فریدزاده، آتوسا قلمفرسایی 

و قاسم قلی پور بودند.
 آلفونسو کوارون و سینمای پرقدرت مکزیک

یکی از مهم ترین شانس های کسب تندیس طالیی اسکار فیلم 
خارجی ۲۰۱۹ فیلم »روما« به کارگردانی »آلفونسو کوارون« 

مکزیکی است. 
این فیلم برنده شیر طالی بهترین فیلم جشنواره ونیز امسال 
شده است. نماینده ایران باید با چنین فیلمی رقابت کند که 
این موضوع نشان از ضعف سینمای ایران در دو سال گذشته 
ابتدا قرار بود در جشنواره کن امسال  دارد. فیلم »روما« که 
رونمایی شود به سبب اختالفات میان جشنواره کن و کمپانی 
»نتفلیکس« در نهایت در جشنواره ونیز برای نخستین بار به 
روی پرده رفت و پس از آن نیز در جشنواره تلوراید و تورنتو نیز 
نمایش داده شد که تحسین منتقدان را برانگیخته است. مسیری 
که فیلم »روما« طی کرده است سال گذشته »گیلرمو دل تورو« 
هموطنش رفت تا به اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 

مکزیکی  فیلمساز  سه  اخیر  سال های  در  رسید.  هم  اسکار 
توانسته اند هالیوود را تسخیر کنند. »ایناریتو«، »دل تورو« و 
»کوارون« سه هنرمند مطرح مکزیکی هستند که در صدر 
سینمای هالیوود و جهان ایستاده اند. دل تورو در کارنامه اش مدام 
بین فیلم های ژانر وحشت و فانتزی اسپانیایی زبان مانند »ستون 
فقرات شیطان« )۲۰۰۱( و فیلم های علمی-تخیلی متعلق به 
جریان اصلی سینمایی هالیوود مثل »پاسفیک ریم« )۲۰۱۳( 
در رفت و آمد بوده است. الخاندرو گونزالس ایناریتو، برنده اسکار 
کارگردانی برای فیلم های »بازگشته« و »بردمن« و همچنین 
اسکار بهترین فیلم و فیلمنامه برای »بردمن« است. بین سه 
کارگردان مکزیکی، ایناریتو از لحاظ تعداد جوایز رکورددار است. 
بیشتر از آن دو نفر دیگر فیلم های منتقدپسند و هنری ساخته 
و فیلم ساز محبوب محافل جدی سینما بوده است. او اولین 
کارگردان مکزیکی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی 
شد. البته اولین کارگردان مکزیکی که توانست این جایزه را 
نصیب خودش کند، آلفونسو کوارون بود. امسال کوارون اگر این  
جایزه را ببرد دیگر باید اذعان کنیم که سینمای مکزیک یکی از 

پر افتخارترین ها پیشتازهای جهان است.
»کوارون« ساخت فیلم پر هزینه و پر فروش »هری پاتر و 
زندانی آزکابان« و همچنین درام علمی -تخیلی برنده اسکار، 
یعنی »جاذبه« را هم در کارنامه خود دارد. او در گفت وگویی 
عنوان کرده که فیلم »روما« تا حد زیادی بر اساس زندگی نامه 

خودش است. در واقع، روایت بزرگ شدن او در منطقه  »روما« 
در حومه شهر مکزیکوسیتی است. 

 ۵۰ کشور به اسکار رفتند
شاخه  در  را  خود  نمایندگان  کشور   ۵۰ گذشته،  روز  تا 
بهترین فیلم خارجی نودویکمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
معرفی کرده اند که از مهم ترین آنها می توان به ایران )بدونن 
تاریخ بدون امضاء(، شیلی )ناگهان سپیده دم(، جمهوری چک 
)زمستان پرواز می کند(، عراق )سفر(، یونان )پولیکِسنی(،  مصر 
برنگردان(،  )یوم الدین(، روسیه )سوبیبور(، آلمان )هرگز روی 
گالبی  )درخت  )مرز(،ترکیه  سوئد  ارواح(،   )شکار  فلسطین 
وحشی(، بلژیک )دختر(، ژاپن )دزدان فروشگاه(، بریتانیا )من 
یک جادوگر نیستم(، بالروس )قوی بلورین(، استونی )یا بگیرش 
در  بربرها  عنوان  به  اگر  نیست  )مهم  رومانی  کن(،  ولش  یا 
تاریخ شناخته شویم(، اسلواکی )مترجم( و سوئیس )الدورادو( 
و ونزوئال )خانواده(، اتریش)ولدیم والتز(،  اکوادور )پسر انسان(، 
میگن(،  چی  )مردم  نروژ  )ازدواج(،  کوزوو  )یوتنایزر(،  فنالند 
سنگاپور )پسران بوفالو(، کرواسی  )مامور هشتم(، لتونی )ایوارس 
)دونباس(،  اوکراین  عبوری(،  )پرندگان  کلمبیا  سلسکیس(، 
قهرمانان )اسپانیا( وپاراگوئه )وارثین( اشاره کرد. سال گذشته، 
۹۲ کشور نمایندگان خود را برای شرکت در شاخه بهترین فیلم 
خارجی جوایز اسکار معرفی کردند و رکورد تعداد معرفی فیلم 

در این بخش شکسته شد. 

6فرهنگی

همکاری شهاب حسینی در یک نمایش تازه
»نمایش سنگ ها برای آنتیگون« به کارگردانی علی پازکی و با همکاری 

شهاب حسینی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.
به گزارش روابط عمومی نمایش، »نمایش سنگ ها برای آنتیگون« به کارگردانی 
علی پازکی از یکم مهرماه اجرا می شود. شرکت فرهنگی »ندای هفت شهاب آسمان« 
با مدیریت شهاب حسینی، مجری طرح این نمایش است و او در مقام مشاور این 

پروژه نیز همکاری دارد. 
حسینی پیشتر در یادداشتی عنوان کرده بود که این شرکت به کشف آثار و 
استعداد های جوان در حیطه های مختلف نمایشی می پردازد. نمایش »سنگ ها برای 
آنتیگون« اقتباسی مدرن از آنتیگون است که توسط علی پازکی و ساسان فقیه 
به نگارش درآمده است. گیلدا حمیدی، میثاق زارع، محمد صدیقی مهر و سمانه 

اسماعیلی بازیگران این نمایش هستند.

سینماهای سراسر کشور ۵ روز تعطیل است

سخنگوی شورای صنفی نمایش از تعطیلی سینماهای سراسر کشور به 
مدت ۵ روز در ایام شهادت امام حسین )ع( خبر داد.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اشاره به ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( گفت: 
»به نمایندگی از شورای صنفی نمایش ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران باوفایش را به حضرت ولی عصر )عج( و شیعیان آن 

حضرت و اهالی سینمایی کشور تسلیت می گویم.« 
وی با اشاره به برنامه تعطیلی سینماها در این ایام تاکید کرد: »به همین مناسبت 
سینماهای سراسر کشور از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷ تا شنبه 
۳۱ شهریور ماه که شهادت امام زین العابدین )ع( و آغاز هفته دفاع مقدس است، 

تعطیل و یکشنبه اول مهر ماه سینماهای سراسر کشور دایر است.«

 برپایی فصل هفتم  پاتوق
فیلم کوتاه در پاییز

فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه اواخر پاییز برگزار می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط  عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با 
برگزاری آخرین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم  کوتاه )سینما آینده( دوشنبه گذشته 
۱۹ شهریور در سینما کانون و پایان این فصل، دور جدید این رویداد هنری پس 
از برگزاری سی  و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آغاز به  کار خواهد 
کرد. هفتمین فصل پاتوق فیلم کوتاه )سینما آینده( از اواخر پاییز، اکران فیلم های 
کوتاه را به صورت هفتگی آغاز می کند. در این دوره همچون فصل ششم، فیلم های 
کوتاه همراه با برگزاری جلسات نقد و بررسی و با حضور اساتید و فیلمسازان فیلم 
کوتاه به نمایش درخواهند آمد. عالقه مندان و فیلمسازان مستقل که مایل به نمایش 
فیلم شان در فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه هستند، می توانند آثار خود را جهت بازبینی 

به انجمن سینمای جوانان ایران تحویل دهند.

 سه مستند دفاع مقدسی 
روی پرده »سینماحقیقت«

فیلم »سینماحقیقت« مرکز گسترش سینمای  کانون  این هفته  برنامه 
مستند و تجربی، به نمایش عمومی سه فیلم مستند با موضوع دفاع مقدس 

اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم های 
مستند »لوتوس« و »در دامان سرخ کوه« به کارگردانی محمدرضا وطن دوست 
و »آن دو« ساخته ماجد نیسی، از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ 
در سالن »سینماحقیقت« این مرکز به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور 
محمدرضا وطن دوست کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلم ها و 
تهماسب صلح جو منتقد مهمان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. »لوتوس« درباره  
زندگی پیرزنی است که ۱۲ سال در انتظار مجوز ورود به جزیره نشسته تا به دیدار 
تنها ساکن آن برود. »آن دو« هم مستندی درباره  دیدار »محسن راستانی« عکاس 
جنگ ایرانی با فیلمبرداری عراقی، سال ها پس از پایان جنگ تحمیلی است. در 
خالصه موضوع مستند »در دامان سرخ کوه« نیز آمده است: »پانزده سال بعد از 
جنگ عراق علیه ایران، ۱۶ تا ۲۰ میلیون مین خنثی نشده در مرز ایران و عراق 

باقی مانده  است.« شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است. 

اخبار
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جشنواره تئاتر فجر برای »پوستر« فراخوان داد
فراخوان مسابقه پوستر تئاتر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد. به گزارش روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر، فراخوان مسابقه پوستر این دوره، به مدیریت ابراهیم حسینی انتشار یافت. متقاضیان می توانند با مطالعه شرایط 

مندرج در فراخوان و ارسال آثار خود تا تاریخ 2۰ آبان ماه 1397 به دبیرخانه تئاتر فجر نسبت به ثبت آثار خود اقدام کنند. سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از 22 بهمن تا چهار اسفند 1397 برگزار خواهد 
شد.

آیا »بدون تاریخ، بدون امضا« شانسی دربرابر »روما« در اسکار دارد؟

برنده خانه سینما در برابر برنده شیر طالیی

برای حضور در جشنواره  سینما حقیقت

مستندسازان یک هفته فرصت دارند
تهیه کنندگان و مستندسازان سینمای ایران برای شرکت در بخش مسابقه 
ملی و جایزه شهید آوینی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند 

ایران »سینماحقیقت«، یک  هفته فرصت دارند.
به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت با اعالم 
این موضوع، اظهار کرد: »متقاضیان محترم ضمن مطالعه آیین نامه  جشنواره، تا پایان 
وقت اداری روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ فرصت دارند که مشخصات جدیدترین 
آثار مستند خود را روی وب سایت جشنواره به نشانی www.irandocfest.ir ثبت 
کنند.« شهنام صفاجو افزود: »روز اول مهرماه گزینه  ثبت نام روی سایت جشنواره 
غیرفعال می شود و مستندسازانی که مشخصات اثر مستند خود را به ثبت رسانده و 
کد رهگیری گرفته اند، حداکثر تا دهم مهرماه فرصت دارند که نسخه نهایی فیلم خود 
را جهت بازبینی هیات انتخاب به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان سهروردی 
شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 

طبقه اول ارائه نمایند که این مهلت تمدید نخواهد شد.«
وی تاکید کرد: »مهلت شرکت در بخش »مسابقه بین الملل« جشنواره نیز به 
اتمام رسیده و بزودی هیات انتخاب این بخش، کار خود را برای انتخاب بهترین 
آثار مستند خارجی متقاضی حضور در »سینماحقیقت« آغاز خواهد کرد.«مدیر 
ارسالی  آثار  تولید  و سال  افزود: »زمان  روابط عمومی جشنواره سینماحقیقت 
به بخش مسابقه فیلم های مستند معدن و صنایع معدنی ایران »آزاد« بوده و 
آثار  که  دارند  فرصت  مهرماه  تا ۱۰  ویژه هم  این بخش  در  متقاضیان شرکت 
مرکز گسترش سینمای  کنند.«  ثبت  دبیرخانه جشنواره  در  را  موضوعی خود 
مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« را طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷، با 
شعار »حقیقت بهترین راهنماست« که از فرمایشات حضرت علی)ع( است، در 

شهر تهران برگزار خواهد کرد.

حاضرم درباره داستان »تنگه ابوقریب « بحث کنم
حمیدرضا آذرنگ بازیگر فیلم سینمایی »تنگه 
اندیمشک  در  را  نوجوانی اش  تا  ابوقریب« 
زندگی می کرده و می گوید خاطره روزی را که 
قصه اش در فیلم روایت می شود به خاطر دارد. 
به گزارش خبرآنالین، آذرنگ درباره فیلمنامه این فیلم 
می گوید: »من حاضرم با هر شخصی که نگاه دیگری 
به فیلمنامه این فیلم دارد و احساس می کند فیلمنامه 
آنطور که باید پرداخت نشده است و البته درباره درام این 
فیلم بحث کنم. آغاز فیلم را در نظر بگیرید، ببینید چقدر 
دقیق یک عبور را نشان می دهد، اینکه جنگ رو به اتمام 
است و یک عده می روند که زندگی را آغاز کنند.  در 
کوتاه ترین مدت، زمانی که آنها می خواهند راهی شوند، 
وسیله ها و ساک هایشان را بردارند با یک اتفاق روبه رو می شوند. فیلم می گوید آنها زندگی دارند، آرزو دارند، یکی از آنها برای دخترش گل 
سر گرفته، تمام آرزویش این است که به بچه هایش برسد دیگری به فکر مادرش است وباید به او برسد، شخصیت مجید به تازگی نامزد 

کرده و...حتی اینجا حرف از حیات است، آب، همه اینها نشانه است. آب نماد و نشانه حیات و زندگی است.«

ارجمند: کنگرانی در مظلومیت از دنیا رفت
داریوش ارجمند در آیین نکوداشت خود در خانه هنرمندان به انتقاد از شرایط حاکم بر سینما و تئاتر کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مراسم نکوداشت داریوش ارجمند در تاالر شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. ارجمند 
گفت: »این روزها انسان های خوبی را از دست دادیم؛ نخست مرحوم عزت اهلل انتظامی و بعد حسین عرفانی و سپس سعید کنگرانی. صدای 
حسین عرفانی انفجار صوت بود و در ذهن و روح ما ماندگار است. ولی سعید کنگرانی در مظلومیت از دنیا رفت. یک فیلم برای ما بازی کرد 
و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که در انزوا و زیر فشار قلبش از کار کردن ایستاد. برای جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز آرزوی سالمتی 
دارم. ما داریم این جواهرات را یکی یکی از دست می دهیم و متوجه نیستیم. کسانی که کمکی از دستشان برمی آید وظیفه دارند کمک 
کنند.« وی ادامه داد: »فیلم »ناخدا خورشید« را ببینید که در دستگاه ترکیب ساز ذهن تقوایی چه قصه ای از داستان همینگوی ساخته 
شد و چطور تبدیل به یک فرهنگ ایرانی شد که تماشاگران خارجی را نیز حیرت زده کرد. آنها متوجه نمی شدند که آیا این قصه همینگوی 

است یا در ایران اتفاق افتاده است.«

کیارستمی رگ خواب مخاطبانش را در دست داشت
مراسم نقد کتاب »سینمای عباس کیارستمی« نوشته آلبرتو النا با حضور مترجمان و ناشر کتاب و یک کارگردان و منتقد 

سینما برگزار شد.
شاهرخ دولکو منتقد سینما، فیلمنامه نویس و کارگردان در این مراسم گفت: »کیارستمی با پیدا کردن زوایای پنهان و ناب زندگی می توانست 
رگ خواب مخاطبانش را به دست بگیرد. تا به حال حدود ۱۰۰ کتاب به طور مستقیم یا غیرمستقیم درباره کیارستمی نوشته شده اما این کتاب 
با همه آنها متفاوت است. یکی از نکات جالب درباره این کتاب آن است که تعداد صفحات فصل های این کتاب با تعداد صفحات بخش مراجع آن 

که تازه با فونتی به مراتب ریزتر تایپ شده است، برابر است. این امر تالش النا برای خلق این کتاب را نمایان می  کند.«
  ابراهیم فروزش کارگردان سینمای ایران نیز در این نشست گفت: »من با خواندن این کتاب بسیار متعجب شدم اوال به سبب اینکه این 
نویسنده چقدر وقت و حوصله داشته که با این حجم وسیع از مطالعه چنین شاهکاری را بیافریند.« زهرا میرآخورلی مترجم اول کتاب هم گفت: 

»ترجمه این کتاب کار دشواری بود.«

جمشید مشایخی هنوز ضعف جسمانی دارد
فرزند جمشید مشایخی بیان کرد که پدرش این 
روزها بیشتر استراحت می کند چراکه به رغم 

بهبود حال عمومی،  هنوز ضعف جسمانی دارد.
بازیگر  مشایخی  جمشید  فرزند  مشایخی  سام 
پیشکسوت سینما و تلویزیون،  در گفت وگو با مهر 
درباره وضعیت جسمانی پدر خود بیان کرد: »خدا 
را شکر حال پدر بهتر است اما هنوز ضعف جسمانی 
دارد و این روزها همچنان در حال استراحت است.«

وی ادامه داد: :جمشید مشایخی به گفته پزشکان، باید 
بتواند بیشتر پیاده روی کند و بیشتر بیدار باشد اما روزها 
بیشتر می خوابد و با کمک ما صبح و عصر سعی می کند 
پیاده روی داشته باشد.«مشایخی در پایان اظهار کرد: »پدر 
هفته ای دو بار هم فیزیوتراپی دارد و سعی می کند روند درمانی خود را در منزل ادامه دهد.« جمشید مشایخی دارای تحصیالت ناتمام در 
رشته تئاتر است. وی سال ۱۳۳۶ به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی 

کانال سوم غیردولتی آغاز کرد و با ایفای نقش در فیلم کوتاه »جلد مار« هژیر داریوش به همراه فخری خوروش جلوی دوربین رفت.


