
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی گفت: امسال در اداره کل 
هنرهای تجسمی برآنیم تا با همکاری انجمن های هنری 
به  را  رویدادهای هنرهای تجسمی  استان های کشور،  و 

استان ها ببریم.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، 
هادی مظفری مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد گفت: 
اخیرا پنجمین دوساالنه خوشنویسی در قزوین برگزار شد و هم 
اکنون نیز پنجمین دوساالنه انجمن صنفی طراحان گرافیک »سرو 
نقره ای« عالوه بر تهران در شهر های کرمانشاه، کرمان، رشت و 
شیراز برگزار می شود. در جلسه ای که با روسای انجمن های هنری 
برگزار کردیم، تصمیم بر آن شد تا هر یک از انجمن ها رویدادهای 
اصلی خود را با مشارکت یک یا چند استان برگزار کنند. او اضافه 
کرد: همچنین می خواهیم تا با همفکری انجمن ها برای برخی از 
هنرها، مرکزی منسجم انتخاب کنیم که این مساله با توجه به 
مزیت، ظرفیت هنری، اقلیمی و فعالیت هنرمندان آن شهر به 
انجام خواهد رسید. در ادامه بهرام کلهرنیا عضو هیات مدیره انجمن 
طراحان گرافیک، درباره بخشی از آثار پنجمین سرو نقره ای که 
این روزها در کرمانشاه به نمایش گذاشته شده است، گفت: انجمن 
طراحان گرافیک با پشتیبانی و حمایت مدیر کل هنرهای تجسمی 
بنا داشت تعدادی از آثار پنجمین دوساالنه انجمن صنفی طراحان 
گرافیک، سرو نقره ای را در چهار شهر ایران به نمایش بگذارد. 
این دوساالنه بیشتر یک جشنواره حرفه ای است تا هنری زیرا آثار 
این جشنواره آمده اند تا به خواسته های بسیاری از مشاغل پاسخ 
دهند. این آثار در واقع سفارش کارهایی است که در طول سال 
طراحان دریافت می کنند. این طراحی ها در انتها در این جشنواره 
به مسابقه و نمایش گذاشته می شوند. کلهرنیا ادامه داد: مدیران 
شهرستان ها، مدیران صنایع، مدیران دولتی و ... باید از نمایش این 
مجموعه نکات تازه ای دریافت کنند و در طراحی های بعدی از آنها 
بهره بگیرند. دوساالنه انجمن صنفی طراحان گرافیک، سرو نقره ای 
اهمیتی بیشتر از یک نمایشگاه صرفا هنری دارد، به همین علت 
بنا شد نمایشگاهی را از این آثار در چهار شهر ایران برگزار کنیم. 

برای  افزود:  گرافیک  طراحان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
برگزاری این نمایشگاه تیمی از اعضای انجمن بسیج شدند تا 
کارها را چاپ و آماده سازی کنند و برای حضور در نمایشگاه مهیا 
سازند. این روزها، بخشی از آثار سرو نقره ای در زمینه نشان و 
لوگو در کرمانشاه در معرض تماشا است. در کنار این نمایشگاه ها 
ما سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی را در نظر گرفتیم که در 
طول یک هفته برگزاری نمایشگاه ها در شهرستان برپا می شود. او 
اظهار کرد: البته مانند برگزاری هر رویدادی کم و کاستی هایی نیز 
داشتیم. شاید برخی از مدیران استان ها اهمیت و آگاهی الزم را 

برای چنین نمایشگاه هایی نداشته باشند ولی به حتم در سال های 
آتی این آگاهی را پیدا می کنند. کلهرنیا اضافه کرد: شهرستان ها 
گالری های بزرگ ندارند بنابراین ما امکان بردن تمامی آثار یک 
حوزه از گرافیک را به هر شهرستان نداشتیم بنابراین کارها را 
انتخاب و تقسیم بندی کردیم و مقرر شد، بنا بر نیاز هر استان یک 
مجموعه را در آن به نمایش بگذاریم. کرمانشاه نخستین تجربه ما 
بود که از سوی طراحان جوان بسیار مورد استقبال قرار گرفت. ما 
امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نیز اینچنین نمایشگاه هایی 
را در استان ها داشته باشیم. او در پایان گفت: تهران به عنوان 
قطب هنری شناخته شده و به نوعی تمامی فعالیت های هنری 
در پایتخت صورت می گیرد. اگر کسی در شهرستان به طراحان 
گرافیک نیاز داشته باشد باید به طراحان تهرانی سفارش کار بدهد 
و این شایسته نیست. ما باید به طراحان گرافیک شهرستانی 

فرصت بدهیم تا قد بکشند و خودی نشان دهند. 
بردن آثار اینگونه جشنواره ها به شهرستان ها از نکاتی است که 

محیط را برای حضور هنرمندان آماده خواهد کرد. مدیران هم بعد 
از برگزاری چند دوره متقاعد خواهند شد تا پیش زمینه های الزم 

فرهنگی را فراهم کنند. 
با محجوبی در راه اندازی موزه اش همراه خواهیم بود

به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، 
هادی مظفری  مدیر کل هنرهای تجسمی با حسین محجوبی  
نقاش پیشکسوت دیدار کرد. مظفری گفت: دیدار با پیشکسوتان و 
استادان رشته های هنرهای تجسمی از برنامه های کاری من است. 
این دیدارها صرفا به علت بیماری یا کسالت هنرمندان نیست و 
هدف ارج نهادن به شخصیت هنری و همراه شدن با آنها و قدردانی 
از هنر، کسوت و پیشینه آن ها است. او ادامه داد: در دیدار با حسین 
محجوبی از آثار تازه وی و همچنین آثار اهدا شده به استاد از سوی 

هنرمندان سرشناس و جوان، دیدن کردیم.
 محجوبی برآن است تا در منزل خود که حدود ۴۵ سال است 
در آن سکونت دارد و محل نگارخانه ای نیز هست که نام »آشیان 

نقش و مهر« را بر پیشانی دارد، موزه ای راه اندازی کند که در این 
کار همراه او خواهیم بود. حسین محجوبی نیز گفت: هنرمندان 
با چنین حرکت هایی دلگرم باقی می مانند و برای کارهای آتی 
خود برنامه ریزی می کنند. من از مدیر کل و همه مدیران هنری 
و فرهنگی می خواهم که در راه اندازی موزه و جاهایی مانند آن با 
هنرمندان همراه باشند.  زیرا چنین فضاهایی می تواند پایگاهی 
برای هنرمندان جوان باشد و آن ها با حضور خود در موزه بر رونق 
اینگونه مکان ها می افزایند .حسین محجوبی متولد سال ۱۳۰۹ در 
شهر الهیجان است و در آثار نقاشی خود از طبیعت زادگاهش 

بهره های بسیار برده است. 
او از سال ۱۳۳۷ تا کنون نمایشگاه های متعددی را برگزار کرده 
است. در کارنامه هنری محجوبی طراحی بوستان های شهری مانند 
ساعی، نیاوران و ملت دیده می شود. او از جمله نقاشان نوگرای 
ایران است که آثارش نمایانگر طبیعت و فرهنگ و اسطوره های 

ایران زمین است .

6فرهنگی

 رشد ١٠ درصدی تعداد درخواست ها در سامانه انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات

تعداد درخواست ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ١٠ درصد 
رشد داشته و از ٣ هزار و ١٦٩ در شهریور ماه به ٣ هزار و ٤٨٧ در مهرماه 

رسیده است.
به گزارش ایلنا، تعداد دستگاه های متصل به سامانه در شهریور سال جاری از 
٤٥٢ دستگاه به ٤٧٩ دستگاه رسیده است و بیشترین دستگاه های متصل از قوه 
مجریه هستند. همچنین تعداد دستگاه های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات در مهر سال جاری نسبت به شهریور، شش درصد رشد داشته است. با 
وجود این که تعداد پاسخ های دستگاه ها به درخواست های مردمی ١١ درصد رشد 
را نشان می دهد ولی تعداد شکایت ها نیز  هشت درصد افزایش داشته است. درصد 
پاسخگویی در شهریور  ٧٨ درصد و در مهر ٨٠ درصد بوده که رشد سه درصدی 
را نشان می دهد و میانگین پاسخگویی در هر دو ماه تغییری نداشته و ٥٣ روز بوده 
است. در حالی که ماده ٨ قانون حداکثر زمان پاسخگویی را ١٠ روز تعیین کرده 
است. تعداد ثبت نام کنندگان در مهر نیز رشد هفت درصدی را نشان می دهد به 
گونه ای که از ٥ هزار و ٩١١ به ٦ هزار و ٣٣٩ نفر ثبت نام شده در مهر رسیده است.

تعطیلی نمایش ها به دلیل فرا رسیدن ایام شهادت
نمایش »رومئو و ژولیت« به کارگردانی بهروز بیک پور از تاریخ ۱۸ آبان 
ماه و بعد از تعطیالت پایان ماه صفر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 

خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، سه 
نمایش تازه از تاریخ ۱۸ آبان ماه در پردیس تئاتر شهرزاد اجراهای خود را آغاز می 
کنند. نمایش »رومئو و ژولیت« به کارگردانی بهروز بیک پور از تاریخ ۱۸ آبان ساعت 

۱۸:۱۵ در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.
بازیگران این نمایش جزو چهره های جوانی هستند که بعد از چندماه تمرین برای 

اولین بار قرار است در نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر به ایفای نقش بپردازند.
نمایش های پردیس تئاتر شهرزاد در تاریخ ۱۶ و ۱۷ آبان ماه به دلیل فرا رسیدن 
ایام عزاداری و شهادت روی صحنه نخواهند رفت و از ۱۸ آبان ماه نمایش های 
شیوا  کارگردانی  به  »رساوارونه«  فرد،  مانلی شجاعی  کارگردانی  به  ها«  »نشانه 
سرمست و »مرگ مرد بالشتی« به کارگردانی منا الهی فرد اجراهای خود را آغاز 
می کنند. همچنین از سوی دیگر نمایش »مده آی سن مدار« به کارگردانی بورژین 
عبدالرزاقی و تهیه کنندگی امین زندگانی از تاریخ ۱ آذرماه اجراهای خود را در سالن 
شماره ۳ این مجموعه آغاز خواهد کرد.  این نمایش روایت تازه ای از نمایش »مده 
آ« با ترجمه ای از احمد ساعتچیان است که از تاریخ یاد شده در سالن شماره ۳ در 
ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه خواهد رفت. الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان، مهدی 

بجستانی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

برترین های ۴۰ سال سینمای مقاومت انتخاب می شوند
برترین های ۴۰ سال »سینمای مقاومت« پنجم آذر ماه معرفی می شوند.

به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره، در آستانه چهلمین سال انقالب 
اسالمی و به پاس ارج نهادن به دست اندرکاران عرصه سینمای مقاومت، از میان 
نزدیک به ۳۰۰ فیلم سینمایی راه یافته به چهارده دوره جشنواره فیلم مقاومت، 
انقالب و دفاع مقدس، برترین های تهیه کنندگی، کارگردانی، فیلمنامه نویسی و 

بازیگری توسط مردم انتخاب و معرفی خواهند شد.

اجرای مراسم تعزیه خوانی دهه  آخر صفر
مراسم تعزیه خوانی همزمان با دهه آخر صفر در بوستان خیام برگزار 

می شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای امید ؛ مراسم تعزیه خوانی در بوستان خیام 
به مناسبت اربعین حسینی و ایام شهادت آخر صفر و با هدف زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره ائمه معصومین و نیز رساندن مفهوم قیام عاشورا و نشان دادن صحنه هایی از 

آن واقعه به صورت نمایشی در حال برگزاری است.
این مراسم از قبل از اربعین حسینی شروع و تا تاریخ ۱۷ آبان ماه ادامه دارد و 
عالقمندان برای تماشای این مراسم آئینی زیبا می توانند همه روزه از ساعت ۱۸:۳۰ 

در بوستان خیام حضور داشته باشند.
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این خبر و سایر برنامه های 
مجموعه می توانند به آدرس : باالتر از میدان شهدا ؛ خیابان ۱۷شهریور ؛ خیابان 
خشکبارچی ؛ بوستان خیام ؛ فرهنگسرای امید مراجعه و یا با شماره ۳۳۳۰۲۵۹۲ 

تماس بگیرند.

اعالم ایرانی های بخش بین الملل جشنواره  فیلم کوتاه
اسامی شش فیلم ایرانی حاضر در بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه تهران اعالم شد.
به گزارش سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، شش فیلم 
ایرانی حاضر در بخش بین  الملل سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران مشخص شدند. »بدو رستم بدو« به کارگردانی حسین مالیمی، »مثل بچه 
آدم« اثر آرین وزیر دفتری، »روح القدس« ساخته امیر احمد قزوینی، »تشریح« به 
کارگردانی سیاوش شهابی، انیمیشن »گرگم و گله می برم« اثر امیر هوشنگ معین 
و »موج کوتاه« ساخته محمد اسماعیلی شش فیلم ایرانی حاضر در بخش بین الملل 
جشنواره هستند. سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ۱۸ تا ۲۲ 

آبان ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.

واکنش رامبد جوان به ماجرای »کمدی«
رامبد جوان می گوید: »ساخت فیلم کمدی نوعی ظرافت می خواهد که 
متاسفانه خیلی از ما آن را بلد نیستیم اما  نباید از کارگردان هایی هم که 

سراغ ساخت کمدی می روند ایراد گرفت.«
در روزهای گذشته اظهار نظرهای مختلفی از سوی برخی فیلمسازانی که در 
حوزه سینمای اجتماعی فعال بوده و هستند، در  خبرگزاری ایسنا منتشر شد و 
آن ها انتقاداتی را نسبت به افزایش تولید فیلم های کمدی که بیشترشان کیفیت 
چندانی ندارند و با عنوان مبتذل یاد می شوند و سینماها را به قبضه خود درآورده اند 
تا جایی که سینماداران بیشتِر سانس های خود را به این  فیلم ها واگذار می کنند و 
سبب شده اند فیلم های اجتماعی در شرایط نابرابری اکران  شوند، مطرح کردند. این 
انتقادات با نگرانی از وضعیت مدیریت سینما و چگونگی اکران فیلم ها هم همراه 
بوده است. در این بین شاید تنها نقطه نظر مشترک، بالمانع دانستن کمدی هایی 
مثل »اجاره نشین ها« بود که با کمدی های امروزی فاصله زیادی دارد اما با وجود 
این نظرات رامبد جوان که ساخت کمدی موفق »ورود اقایان ممنوع« را در کارنامه 
فیلمسازی خود دارد، گفت: افزایش تولید فیلم های کمدی در شرایط فعلی جامعه، 

اتفاقی طبیعی است.«

اخبار
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دبیر هیات نظارت بر مطبوعات:  در خصوص اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات سخت گیری نمی کنیم
به گزارش ایلنا، سیدعالءالدین ظهوریان با اشاره به برخی مشکالت موجود در حوزه مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات فعالً در خصوص ماده ۱۶ سخت گیری نمی کند چراکه عذر عدم انتشار موجه است. در ماده ۱۶ قانون مطبوعات آمده 

است: صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم 
نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه )به تشخیص هیأت نظارت( باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

رویدادهای تجسمی به استان های مختلف می رود

کرمانشاه، کرمان، رشت و شیراز میزبان سرو نقره ای 

فرشاد یاری کارگردان »خانه برنارد آلبا«:

تهیه کنندگان فرهنگ  دوست هم داریم
این روزها نمایش »خانه برنارد آلبا« به نویسندگی »فدریکو گارسیا لورکا« 
این  اجرا رفته است.  تئاتر شهرزاد  یاری در پردیس  و کارگردانی فرشاد 
و  ایران است  تئاتر  نمایشنامه سال هاست که مورد عالقه کارگردان های 
تفسیرها و اجراهای متفاوتی از آن را شاهد بوده ایم. به همین مناسبت پای 

صحبت های فرشاد یاری نشسته ایم.
 در مورد فعالیت حرفه ای خود در زمینه تئاتر توضیح دهید.

 من از سال ۷۱ به صورت حرفه ای تئاتر کار کردم و در دانشگاه آزاد اراک در 
دانشگاه آزاد  از  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  و  رشته بازیگری  در  کارشناسی  مقطع 
تهران در رشته کارگردانی فارغ التحصیل شدم. همچنین از سال ۸۰ به عنوان هیئت 
علمی دانشگاه آزاد تنکابن فعالیتم را آغاز کردم وهرسال هم یکی دو کار به صحنه  می برم.
 چرا برای اجرای یک نمایش جدید، نمایشنامه «خانه برنارد آلبا« را انتخاب کردید؟
 در بین سه گانه لورکا، یعنی »عروسی خون«، »یرما« و »خانه برنارد آلبا«، من 
این متن را خیلی دوست داشتم و با توجه به نگاهی که لورکا به زن دارد، اجرای این اثر 
برایم جذاب بود. دوست داشتم در یکی از استان ها این اثر را به صحنه ببرم به این دلیل 
که خودم هم بزرگ شده استان گیالن هستم. در حال حاضر هم با بچه های گیالن این 
کار را آماده اجرا کرده ام. به نظرم ما هم باید در شهرستان ها اجرا برویم و هم بچه های 
شهرستان باید به مرکز بیایند و دیده شوند. ما نزدیک به دو ماه و نیم به طور کلی برای 

اجرای این اثر تمرین داشتیم.
 به  چه  دلیل سعی کردید تا این حد به متن وفادار باشید و متن را به صورت کامل 

به صحنه بیاورید؟
 ما نمایشنامه ای صد صفحه ای را با دراماتورژی به نمایشنامه ای پنجاه صفحه ای 
تبدیل کردیم و زاویه دید دیگری را برای قصه نمایش انتخاب کردیم. فکر نمی کنم ما 
متن را به صورت واو به واو روی صحنه برده باشیم و حتی دیالوگ ها را در اختیاربازیگران 
قرار  دادیم و ما از روی متنی که یکی از دوستانمان در استرالیا ترجمه کرده بود، کار 
را پیش بردیم. ما سعی کردیم به مسعود صداقت که دانشجوی فعالی است در راستای 
دراماتورژی کمک کنیم که اولین تجربه اش خوب باشد. تاکید ما روی مادر و دختر 
کوچک که انقالبی را ایجاد می کنند نیست. در واقع ما می خواستیم دختری را نشان 
دهیم که به دالیلی به سمت مرگ کشیده می شود و می خواستیم جامعه را از دید دیگری 

ببینیم.
 شما عالوه بر جذابیت متن، به جذابیت بصری اثر هم توجه ویژه ای داشتید. بگویید 

چگونه به این ایده های طراحی شده رسیدید؟
 در تئاتری که من چندوقتی است به خصوص در تهران مشاهد ه و پیگیری می کنم، 
که تاثیر در شهرستان هم دارند، به  نظر می رسد اکثر آثار شکل ایستایی به خود گرفته 
 و از نمایشنامه خوانی و نمایش رادیویی الهام گرفته شده اند و متاسفانه تعریف تئاتر 
از بین رفته است. تماشاگر برای تماشای نشانه ها و شنیدن متن ادبی قوی به تئاتر 
می آیند. کارگردان وظیفه دارد اثری نوشتاری را به اثری تصویری تبدیل کند و مخاطب 
با نشانه ها، محتوای اثر نمایشی را بهتر درک کند. تصویرسازی ها در دل متن است و 

کارگردان موظف است این تصاویر جذاب را از دل متن استخراج کند و نمایش دهد.
 در گفته هایتان اشاره کردید که بازیگران از گروه های نمایشی شهرستان هستند. 

توانایی بازیگران اثر و چگونگی همراهی آنها با نمایش را چگونه تعریف می کنید؟
 بازیگران اکثرا در شهرستان کار می کنند و عالقه بسیاری به کار داشتند. شاید 
تجربه آنها نسبت به بازیگران مرکز کمتر باشد، اما به خوبی از پس وظایفشان برآمدند. 
ما حتی تا شب اجرا بازیگران را تغییر دادیم و بازیگرانی داشتیم که بعد از بازبینی 
نتوانستند ادامه دهند. خیلی از بازیگران شهرستانی دلی با ما همراه می شوند و واقعا 

گاهی توقع زیادی ندارند و این بسیار ارزشمند است.
 شما در یک سالن خصوصی اجرا می روید. چرا تماشاخانه ای دولتی را انتخاب 

نکردید؟
 حقیقت این است که  در تماشاخانه دولتی ما سهمی  نداریم و فقط یک سری 
نورچشمی ها می توانند به این سالن ها راه پیدا کنند. این افراد یا به مدیران سالن یا 
فراهم  ما  برای  بستری  هیچ  به حال  تا  هستند.  وصل  قدرتمند  های  به سیستم 
نشده که درتماشاخانه ای دولتی اجرا داشته باشیم. اگر سالن دولتی باشد، برای ما هم 
خیلی خوب می شود، به این دلیل که در آن حالت هزینه سنگین سالن های خصوصی را 
پرداخت نمی کردیم. ما برای اجرای نمایش مان و زنده ماندن تئاتر مجبور هستیم به سالن 
های خصوصی برویم و اجرا کنیم. خوشبختانه در اجرای نمایش »خانه برنارد آلبا« دو 
اسپانسر داریم که هزینه ها را تا حدی برای ما جبران کنند. متاسفانه تماشاخانه دولتی 

تکلیفش روشن است و همه هم می دانیم.
  سرمایه گذارها از سرمایه گذاری در چنین نمایش هایی چه سودی می برند؟

 واقعیت این است که سرمایه گذارها بیشتر برای همدلی با ما هستند و لطف 
می کنند و کمک زیادی به ما شده است و آنها برای رشد فرهنگ و هنر شهرشان در 
چنین فعالیت هایی مشارکت می کنند. به نظر من آنها انسان های بسیار روشنی هستند. 
عیسی شبان از استان گیالن و دکتر محمد قنبری از تهران دو دوست خوبی هستند 

که  ما را همراهی می کنند و دنبال سود نیستند.
 با توجه به اینکه تقریبا تمام شخصیت های نمایش را به صورت کامل در اجرا 
می بینیم، چرا شخصیت مادربزرگ چندان به واقعیت نزدیک نیست و مثال حتی با 

گریم هم سعی نشده او را پیر نشان دهند؟
 من کال عالقه ای ندارم در کارهایم از گریم استفاده کنم و دوست دارم بازیگر 
خودش با بازی درست حس نقش را القا کند. در مورد شخصیت مادربزرگ خانم 
های بازیگر سن باال هم تست دادند، ولی من مادربزرگ را فرسوده نمی دیدم. ما زنان 
سن باالیی در جامعه می بینیم که پیر به نظر نمی رسند. مادربزرگ قصه ما هم هنوز امید 
زیادی دارد، می خواهد ازدواج کند، کنار دریا برود و... بنابراین پیر بودن بیش از حد او 
درست نبود. این شخصیت می گوید باید تا آخرین لحظه از زندگی بهره برد. بازیگری 
که این نقش را برعهده  دارداز نظر من به خوبی برآمده است. در اسپانیا رسمی هست 
که زنان بعد از فوت همسرشان موهایشان را سفید می کنند و در نمایش هم می بینیم 
دو خدمتکارموهای برنارد را سفید می کنند، اما در مورد مادربزرگ این کار را هم 

نکردیم تا مشخصا بگوییم او فکر نمی کند آخر زندگی اش است و برعکس بسیار انگیزه 
 دارد و زندگی کردن را دوست دارد.

امروزی  برمخاطب  »خانه برناردآلبا« چه تاثیری  نمایش  اجرای  می کنید  فکر   
می تواند داشته باشد؟

تعیین  اثر،  در  چهره ها  حضور  کشورما،  تئاتر  در  که امروز  می دانیم  همه    
کننده همه چیز شده است. همان اتفاقی که در تاالر وحدت رخ می دهد و...کسی مثال به 
 لورکا عالقه وتعصب خاصی ندارد! شاید هم عالقه مند باشند، اما تعدادشان بسیار اندک 
است. در کشور ما همه  نگاه  می کنند که  کدام چهره  نمایشی روی صحنه  دارد و اگر 
نداند مثال نمایشنامه هملت چیست، اهمیتی هم ندارد. مهم رفتن وهزینه کردن برای 
تماشای یک چهره  معروف است. من این کار را به  این دلیل انجام دادم تا بچه های 
سایر شهرها غیر از تهران بتوانند خودی نشان دهند و دوست دارم با گروه های سایر 
شهرستان ها هم کار کنم. کسانی که برای دیدن کار ما می آیند، همان عده ای هستند 

که  برای دیدن نمایش می آیند نه  چیز دیگر.
 آیا قرار است که این اثر را به جشنواره ای هم ارسال کنید؟

 روابط عمومی  ما تالش می کند در یکی از بخش های جشنواره تئاترفجر شرکت 
کنیم. همچنین قرار است در یکی از فستیوال های ترکیه حضور داشته  باشیم. بعد از 
اجرا در تهران در گیالن هم به صحنه خواهیم رفت. تصمیم داریم در آذربایجان و استان 
مرکزی هم اجرایی داشته باشیم و در حال تصمیم گیری هستیم و در هرصورت ما 

تالش مان را می کنیم.

متقاضی جشنواره سینما  فیلم مستند درباره  معدن  چهل 
حقیقت، مستندی درباره  محبوبیت فوتبال و نمایش پرتره 
»رابی مولر« از جمله خبرهای این رویداد سینمای مستند 

است.
شرکت  متقاضی  مستند،  فیلم  تهیه کنندگان ۴۰  و  کارگردانان 
ایران  معدنی  صنایع  و  معدن  مستند  فیلم های  مسابقه  بخش  در 

دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی سینماحقیقت، این 
بخش ویژه  جشنواره با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( برگزار خواهد شد. 
موضوع آثار مستند مورد پذیرش این بخش، فیلم های مستند حوزه  
معدن و صنایع معدنی ایران، شامل طرح های احداث، توسعه، تجهیز 
و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری موادمعدنی و 
اجرای کارهای اکتشافی، محیط زیست، معدن و چالش های اجتماعی، 
و سایر  و معادن  انسان  انرژی در معادن و صنایع معدنی،  ایمنی، 

موضوعات مرتبط بود. 
برخی آثار مستند مرتبط با موضوع این بخش ویژه که در دبیرخانه 

جشنواره سینماحقیقت ثبت شدند، عبارتند از: 
بهره  رویا؛ مثل آب برای ماهی )بهروز ملبوس باف(، گالین )عزت اهلل 

پروازه(، فوالد خوزستان )محسن عبدالوهاب(، فوالد خوزستان )منوچهر 
مشیری(، معدن در کویر )کامیار فاروقی(، تب مسین )رهبر قنبری(، 
شغل )محمدسعید محصصی(، زمستان یورت )میالد میرزاباقری(، 
معدن کاران؛ از اریسمان تا بوخوم )پژمان مظاهری پور(، پرواز در اعماق 
زمین )میالد محمدی(، می سازمت وطن )مهدی جعفری(، روی سبز 
بیایان )فتح اهلل امیری(، سنگستان )کریم ارجمند(، سنگ و معدن؛ 
کیمیای خاک )یونس مقدم(، گرانیت؛ سنگ و نان )محمد عبداللهی(، 
پوالد )امراهلل محمودی(، سفره خالی )فاطمه آتانی(، روی خط زندگی 
)مهران رسول زاده(، به یاد آر... )شهران باقری(، سیاه خفته )روح اهلل 
اکبری(، شور شیرین )محمد اسکندرزاده( و... بدیهی است که این 

فیلم های مستند موضوعی صرفاً در دبیرخانه جشنواره سینماحقیقت 
ثبت شده اند و نمایش آنها در جشنواره، منوط به رای هیات انتخاب این 
رویداد است.  بخش مسابقه فیلم های مستند معدن و صنایع معدنی 
ایران جشنواره سینماحقیقت دارای هیات انتخاب و داوری مجزایی 
بوده و جوایز کارگردانان فیلم های اول تا سوم، تندیس، لوح تقدیر 
و مبلغ ۱۵۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛ ضمن این که 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( هزینه 
تولید فیلم بعدی برگزیده اول این بخش، با موضوع معدن و صنایع 
معدنی را تأمین خواهد کرد و تمام فیلم های راه یافته به این بخش هم 

مورد تقدیر این سازمان قرار می گیرند.

مستندهایی از فوتبال و معدن در »سینما حقیقت«


