
 طراح انیمیشن فیلشاه با انتقاد از تولیدات انیمیشن در 
تلویزیون و سینما، گفت: متاسفانه اکثر متولیان این امر 
دغدغه و سلیقه کودکان را نمی شناسند و بیشتر کارها 

برای کودکان خسته کننده اند.
هادی طبسی طراح و انیماتور که طراحی کاراکترها و بک 
فعالیت  دارد،  کارنامه خود  در  را  فیلشاه  پویانمایی  گراندهای 
حرفه ای خود را به صورت تجربی با کاریکاتور شروع کرده و 
همین امر سبب شد که به ایده پردازی توجه ویژه ای داشته 

باشد.
طبسی در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش انیمیشن در 
فرهنگ سازی جامعه گفت: مخاطب انیمیشن معموال کودکان 
هستند که در مرکز اصلی فرهنگ سازی قرار دارند و جذابیتی که 
در انیمیشن است بهترین وسیله برای تاثیرگذاری روی کودکان 
و حتی برخی بزرگساالنی است که خوشبختانه کودک درونشان 

زنده است.
وی با بیان این که بیشتر کارها با مضامین تاریخی و مذهبی 
و با حضور شخصیت های جدی تولید می شوند، گفت: متاسفانه 
در کشور ما اکثر انیمیشن هایی که تولید می شوند هیچ ارتباط 
تصویری و معنایی با کودک بر قرار نمی کنند و نیاز است متولیان 
این امر نسبت به دغدغه و سلیقه کودکان شناخت بیشتری پیدا 
کنند زیرا فضاهای فانتزی و کودکانه به همراه ایده جذاب و 

تصاویر استاندارد از ضرورت های کار است.
وی در پاسخ به نبود تنوع در طراحی های انیمیشنهای بومی 
گفت: با توجه به اینکه سلیقه مخاطب در ایران تقریبا توسط 
ساده ای  کار  تنوع  ایجاد  است،  گرفته  شکل  خارجی  کارهای 

نیست.
وی با تاکید بر نقش آموزش صحیح در کیفیت آثار گفت: 
متاسفانه  و  هستند  خود آموز  صنعت  این  متخصصان  عموما 
دانشگاه ها غالبا بیشتر افرادی با اطالعات تئوری در این زمینه 
تربیت می کنند که نهایتا به عنوان مدرس در همان دانشگاه ها 

جذب می شوند.
این انیماتور با انتقاد از نحوه آموزش در کشور اظهار داشت: 
نکته ای که اساتید بر آن تاکید دارند کار ایرانی است. این که چرا 
باید ایرانی باشد خود یک بحث جدا است ولی در راستای همان 
نگرش هم هیچ آموزشی وجود ندارد. هیچ آگاهی عمیق بصری 
از کوچه ها، شهر، فرهنگ به هنرجو و دانشجو داده نمی شود. 
بسیاری با دیدن و دقت در کارهای خارجی متخصص شدند و 

نمی توان انتظار دیگری از آنها داشت.
تنها خوراک  با شرایط موجود  افزود: درحال حاضر  طبسی 
با  زیرا  است  خارجی  انیمیشن های  همین  کودکان  مناسب 
امکانات داخل کشور، توان پر کردن برنامه هایی برای کودکان 
با این حجم وجود ندارد و اگر با امکانات محدود داخل بخواهند 
برای چنین زمانی در تلوزیون انیمیشن تولید کنند، کودکان از 

انیمیشن به کل زده خواهند شد.
وی با انتقاد از سیطره بخش دولتی در این صنعت گفت: دلیل 
اصلی بودجه و کیفیت پایین، خصوصی نبودن این صنعت است؛ 
در بخش دولتی درآمد حاصل از انیمیشن اهمیت ندارد در نتیجه 
انگیزه ای برای تولید کارِ جذاب و پر مخاطب برای فروش بهتر 

وجود نخواهد داشت. به این ترتیب پیدا کردن تیم متخصص با 
افراد الیق، خالق و حرفه ای امر مهمی تلقی نمی شود و »روابط« 

در این حوزه اهمیت می یابد.
وی افزود: هیچ دغدغه ای برای پاسخگویی در قبال نتیجه 
بد در کار وجود ندارد و از تولید کار ضعیف هیچ ضرری عاید 
کارگردان و تهیه کننده نمی شود و تنها نکته مهم، خرج شدن 

بودجه تخصیص یافته است.
طبسی گفت: به دلیل نبود نظارت صحیح در ارگانهایی که 
مسئول صرف بودجه ها و تولید انیمیشن برای تلویزیون هستند 
دالالن زیادی وجود دارند؛ افرادی با منافع شخصی از کارکنان و 
انیمیشن سازان به عنوان نردبانی برای خود استفاده می کنند. 
از آنجا که سفارش برخی از آنان به راحتی مجوز اجرا می گیرد 

متخصصان ناچارند با این افراد کار کنند.
این انیماتور جوان اظهار کرد: تولیدات حرفه ای نیاز به هوش، 
توجه، زمان و تجربه باالیی دارد تا به موفقیت برسد و انحصاری 

کردن ارتباط با شبکه های تلویزیونی بسیار مضر است.
افزود: در حوزه  این حوزه  به مشکالت صنفی  اشاره  با  وی 
شکل گیری  حال  در  کندی  به  نهادهایی  دیجیتال،  هنرهای 
هستند که در مجموع اعضا جدیت کافی را ندارند. به تازگی 
در این اواخر صنف انیمیشن در ایران شکل گرفته که با وجود 

تالش های صورت گرفته به دلیل مشکالتی کار پیش نمی رود.
وی با اشاره به ورود تکنولوژی های روز جهان به کشور گفت: 

و  افزارها  سخت  به  دسترسی  و  اینترنت  حوزه  در  ارتباطات 
امکانات فنی به نحوی است که در این حوزه تقریبا مشکلی 
وجود ندارد ولی در بخش بودجه، مدیریت و استفاده صحیح از 
متخصصان در صنعت انیمیشن با استاداردهای روز دنیا بسیار 

فاصله داریم.
طبسی با اشاره به نقش سودآوری انیمیشن در صادرات اظهار 
کرد: در این حوزه نیاز به مواد و مصالح اولیه نیست و می توان با 
حمایت های الزم نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کرد ولی اگر 
از هنرمندان در این حوزه حمایت نشوند شاهد جذب این افراد 

به پروژه های تصویری در خارج از ایران خواهیم بود.
این طراح جوان بودجه های تخصیص یافته در پروژه های 
انیمیشن را پاسخگوی تولیدات جدی ندانست و گفت: نیروهای 
حرفه ای در این زمینه عموما یا از کشور خارج می شوند یا به 
دلیل پایین بودن سطح کار، درآمد و همچنین نبود ثبات شغلی 
به کارهای دیگری مشغول می شوند. این در حالیست که در 
کشور نیروهای توانایی هستند می توانند کارهایی با کیفیت تر 
و خالقانه تر تولید کنند که قدرت رقابت با کارهای موفق بین 

المللی را داشته باشد.
وی با انتقاد از نبود بازار صحیح در این حوزه گفت: تولید 
انیمیشن با کیفیت نیازمند هزینه و زمان است و بدون شک 
وجود یک بازار سالم از ضرورت های موجود است درحالی که 
عموما خریداران اصلی انیمیشن های سینمایی داخل کشور، 

بهانه  به  را  کودکان  که  هستند  دولتی  ارگان های  و  مدارس 
طرح های تفریحی به سینما می برند و عمده فروش به دلیل 

جذابیت و اشتیاق درونی مخاطبان به دیدن این آثار نیست.
دنیا  جای  همه  در  گروهی  کار  که  این  به  اشاره  با  وی 
مرسوم است اما در ایران این مساله جا نیافتاده است، گفت: 
در کشورهای پیشرفته بهای بیشتری به افراد پشت صحنه می 
دهند و با ساخت فیلمهای جذابی از پشت صحنه ها و پخش 
مکرر در شبکه های تلویزیونی و اجتماعی تقریبا سعی می کنند 

خالء دیده نشدن عوامل پشت صحنه را پر کنند.
این طراح با اشاره به ضرورت اعتماد کارگردان به تخصص 
عوامل افزود: دلیل موفقیت پروژه فیلشاه اعتماد کارگردان به 
من بود و تا جایی که امکان داشت سعی کردیم به همراه رسول 

زرین، کاراکترها و فضاهای خالقانه ای طراحی شوند.
وی افزود: تجربه جالب برای من در پروژه فیلشاه، طراحی 
 30 حدود  و  فرعی  کاراکتر   50 و  اصلی  کاراکتر   10 حدود 
لوکیشن در مدت 2 ماه با این تیم 2 نفره بود که عمال در کار 
مشابه در استودیوهای حرفه ای خارجی چنین کاری با حداقل 

20 نفر به مدت 1 سال انجام می شود.
طراح انیمیشن فیلشاه در آخر با اشاره به مطالعه و تماشای 
آثار موفق دنیا به عنوان عاملی برای شناخت عمیق فضای بین 
المللی، موفقیت خود پروژه فیلشاه را مرهون خالقیت، شناخت 

ظاهری طبیعت و موجودات و نیز شناخت حس ها دانست.
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برنامه های سالروز درگذشت »پدر گرافیک ایران«

قرار است در سیزدهمین سالروز درگذشت مرتضی ممیز، یک گرافیست 
فرانسوی به ایران بیاید و در کنار نمایش آثار خود به سخنرانی نیز بپردازد.
به گزارش ایسنا، نمایش اتودها و طراحی های مرتضی ممیز و سخنرانی و نمایش 
ـ  فرانسه  از  گرافیک  ـ طراح  مارشاند  توماس  پوسترهای(  و  دیزاین  )تایپ  آثار 
برنامه هایی هستند که برای سیزدهمین یادبود مرتضی ممیز در نظر گرفته شده اند.

گشایش این برنامه ها جمعه )دوم آذر 13۹۷( ساعت 1۷ در تاالر شهناز خانه 
هنرمندان است و بازدید از نمایشگاه ها تا هشتم آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مرتضی ممیز متولد ۴ شهریور 1315 بود و در تهران چشم به جهان گشود؛ او 
طراح گرافیک، تصویرگر، استاد دانشگاه بود. او را پدر هنر گرافیک ایران می نامند.

ممیز در سال 13۴۴ از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد 
و سه سال بعد گواهینامه طراحی غرفه و ویترین و معماری خود را از مدرسه عالی 
هنرهای تزیینی پاریس دریافت کرد. او در سالهای پایانی عمر خویش با بیماری 
دور  تازه ترین  برای  آبان ماه 13۸۴  از 23  و  نرم می کرد  پنجه  و  سرطان دست 
شیمی درمانی، در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود که چند روز بعد حالش 
رو به وخامت نهاد و سرانجام در سن ۶۹ سالگی روز شنبه پنجم آذر ماه 13۸۴ 
درگذشت. پیکر مرتضی ممیز، هفتم آذرماه، تشییع و در باغبان کال، واقع در کردان 

کرج، به خاک سپرده شد.

سلبریتی ها به نهضت »غلط ننویسیم« ملحق شوند
یک دانشیار می گوید: یکی از بهترین  روش ها برای جلوگیری از غلط نویسی  
و کمک به زبان فارسی این است که از سلبریتی ها که دنبال کنندگان زیادی 
در صفحات مجازی شان دارند بخواهیم تا به نهضت »غلط ننویسیم« ملحق 
شوند و هم خودشان درست بنویسند و هم با ویدوئوهایی درست نویسی 

را رواج دهند.
بهروز محمودی بختیاری - زبان شناس و دانشیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران - در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که شبکه های اجتماعی امروزه اصلی ترین 
رسانه های جوانان هستند، گفت: جوانان ما خیلی تلویزیون نگاه نمی کنند و رسانه 
مکتوب شان شبکه های اجتماعی هستند؛ در نتیجه غلط نویسی در این فضا تاثیر 
زیادی در غلط نویسی های رایج دارد. اگر کسی خصوصا سلبریتی ها شکل درست 
کلمه ای را نمی دانند بهتر است از کلمه دیگری استفاده کنند تا غلط نویسی را رواج 

ندهند. 
محمودی بختیاری در حالی که غلط نویسی ها را در درازمدت باعث قطع شدن 
ارتباط ما با مستندات قدیمی مان دانست، بیان کرد: این غلط نویسی ها چون طبق 
مصوبات فرهنگستان نیستند و با هماهنگی صورت نگرفته اند برای زبان فارسی 
آسیب زننده هستند و در درازمدت باعث قطع شدن ارتباط ما با متون کهن  و 

قدیمی مان می شوند. 
او سپس با بیان این که غلط نویسی  و داشتن غلط امالیی از اولین رخدادهای غلطی 
است که در جامعه به چشم می خورد گفت: خیلی از جوانان تالش می کنند فارسی 
گفتاری بنویسند و چون نمی دانند فارسی گفتاری را چطور باید بنویسند، غلط های 

امالیی زیادی دارند؛ مثال »که« را به صورت »ک« می نویسند. 
محمودی بختیاری در ادامه افزود: مگر این که فرهنگستان قرار بگذارد و همانند 
نظر  با  کلمات  برخی  نوشتار  می نوشتیم،  »طهران«  را  »تهران«  ما  که  زمانی 
فرهنگستان تغییر کند و به آموزش و پرورش و رسانه ها هم ابالغ شود تا همه 
یک دست بنویسند؛ در غیر این صورت یک تشتت و آشفتگی به وجود می آید که 

هیچ جای دنیا قابل قبول نیست. 
او سپس درباره نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیشگیری از ترویج 
غلط نویسی  گفت: مشکل این جاست که مصوبات فرهنگستان هیچ وقت به اندازه 
کافی اجرایی نمی شود؛ به طور مثال وزارت ارشاد یا آموزش و پرورش که بدنه دولت 

هستند زیر بار رعایت مصوبات فرهنگستان نمی روند و این اصل مشکل ماست. 
این زبان شناس افزود: ما فرهنگستان را جدی نمی گیریم و با آن شوخی می کنیم؛ 
حتی آن را دست می اندازیم. تا وقتی یک نهاد تصمیم گیر و قانون گذار این طور مورد 
تمسخر است نمی شود به حل شدن این مشکالت امیدی داشت. هر چند که در 
فرهنگستان هم متاسفانه اتالف وقت، انرژی و سرمایه کم نیست ولی ماجرا این است 
که به هر حال فرهنگستان هر کشوری همانند هر جای دنیا تعیین کننده است و باید 

محترم واقع شود و به آن همانند قانون احترام بگذاریم.

افتتاح نمایشگاهی برای کودکان زلزله با حضور 
هنرمندان

نمایشگاه عکس »کودکان و زلزله« کرمانشاه با حضور هنرمندان و کودکان 
کار افتتاح می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پویش »بدسرپرست_تنهاتر_است«، 
نمایشگاه عکس »کودکان و زلزله« کرمانشاه امروز )21 آبان ماه( از ساعت 15 با 
حضور جمعی از کودکان کار و هنرمندانی چون کامبیز دیرباز، پوران درخشنده، 
کامران تفتی، امیرعباس گالب، سامان گوران و فردین ناجی در باغ موزه قصر تهران 
افتتاح می شود. این نمایشگاه که از برنامه های فرهنگی آرزوهای خط خطی است با 
حضور بیش از 1۴0 دانش آموز مدارس کودکان کار و با اجرای نجمه جودکی برگزار 
خواهد شد. برای برپایی این نمایشگاه بالغ بر 1200 فریم عکس توسط 1۸3 عکاس 
از شهرهای مختلف ایران به دبیرخانه مسابقه عکس »کودک و زلزله« ارسال شد و 
ساتیار امامی، راهب هماوندی و کامبیز دیرباز ارزیابی آثار این مسابقه را بر عهده 
داشتند و در نهایت آثار ۴5 عکاس برای ارائه در این نمایشگاه انتخاب شد. بنا به 
تشخیص هیات داوران در آیین پایانی نمایشگاه عالوه بر معرفی نفرات اول تا سوم از 

پنج عکس برتر نیز تقدیر خواهد شد.
اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه به این شرح است: ساره سلطانیه، محمود 
کاملی، فؤاد گودرزی، ناصر محمدی، احسان نیک پیام، پوریا پاکیزه، امیر رضا آبا، 
علی صالحی، مهران ریاضی، زهرا رمضانی، فربد اسعدی مقدم، خشایار فاصل کاشانی، 
احمد موسوی، مریم رستم پور، پوریا ترابی، هدیه سلیمی، فرشید کلهر، محمدمهدی 
ورال، سعید تاجبخش، سما صفایی، افرا شهباز زاده، بهادر متکی، پژمان موالیی، علی 
محمدی پرفکر، امید حیدری فر، هلمت فتاحی، علی کریمی، مونیکا علیزاده، ادریس 
خسروی زاده، ملیکا فرش فروش، جواد حسنی، امیرحسام زرافشان، مینا نوعی، احمد 
بلباسی، محمد صابر کریمی، حسین خزایی، امین بحرانی، فاطمه عابدی، محمدرضا 
پیمان، علیرضا وثیق انصاری، نوید محمدی ترازک، مریم دشتی، هادی محمدی، 

محمد صالح شریف آبادی، ابراهیم علی پور.
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یک انبار دیگر کتاب قاچاق کشف شد
در ادامه مبارزه با قاچاق کتاب، یک انبار دیگر کتاب قاچاق )شامل 12 نیسان( کشف شد. یکی از اعضای گروه صیانت از ناشران، مولفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان استان تهران با اعالم این خبر به ایسنا گفت: امروز صبح )21 

آبان ماه( این انبار را در خیابان جمالزاده شمالی کشف کردیم که حجم کتاب های این انبار 12 نیسان کتاب غیرقانونی ناشران است. او با بیان این که این انبار، شانزدهمین انباری است که طی چند هفته اخیر کشف شده، افزود: کتاب های قاچاق، 
ضبط و توقیف شد. همچنین انبار کشف شده نیز پلمب و صاحبان آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

 طراح انیمیشن فیلشاه:

 متولیان انیمیشن، دغدغه کودکان را نمی شناسند

اعتراض یک کارگردان به یک »بدعت سلیقه ای« در جشنواره ی رشد
تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند »مشد عباس ، بودن... نبودن « ادعا کرد 
که با وجود پذیرفته شدن فیلمش از سوی هیات انتخاب جشنواره ی فیلم 

رشد،این فیلم از جشنواره کنار گذاشته شده است.
سید هاشم مرتضویان در نوشتاری که در اختیار ایسنا گذاشت، نوشت: »مدتی 
پیش از دبیرخانه جشنواره رشد با من تماس گرفتند و پس از تبریک و غیره از اطالع 
اینکه، فیلم مستند »مشد عباس ، بودن ، نبودن « به بخش مسابقه راه یافته از من 
خواسته شد فورا فیلم را ترجمه و نسخه زیرنویس شده را جهت داوری به دبیرخانه 
جشنواره  ارسال کنم که قاعدتا با صرف هزینه و وقت و ... نسخه انگلیسی را به 
جشنواره ارسال کردیم... چند روز پیش مجددا با دبیرخانه تماس گرفتم که مطمئن 
شوم، فیلم زیرنویس شده به دستشان رسیده و پرسیدم چرا علیرغم اینکه تنها 1۷ روز 
به برگزاری جشنواره مانده، هنوز اسامی منتخبین به صورت رسمی  اعالم نشده است 
؟ به من پاسخ داده شد که فیلم شما در بخش مسابقه است و به زودی اسامی را در 
سایت جشنواره اعالم می کنیم ... در نهایت روز سه شنبه 15 آبان ماه یعنی نزدیک دو 
هفته مانده به برگزاری جشنواره ، اسامی فیلم های منتخب در سایت جشنواره منتشر 

شد و نام فیلم من در لیست نبود.
 با دبیرخانه تماس گرفتم که ظاهرا اشتباهی رخ داده و نام فیلم من در لیست شما 
نیست،گفتند به دستور دبیر جشنواره، فیلم شما و چند فیلم دیگر از بخش مسابقه 
خارج شده و با ایشان تماس بگیرید ، بعد از چند بار تماس ، موفق به صحبت شدم 
، موضوع را مطرح کردم و یادآور شدم که جشنواره حتی از من نسخه انگلیسی فیلم 
را برای داوری خواسته و از ایشان در این خصوص توضیح خواستم ... در جواب من 

گفته شد : بله هیات انتخاب جشنواره فیلم شما را انتخاب کرده است ... اما چون تعداد 
فیلمها زیاد بود و زمان نمایش ما محدود ، تصمیم گرفتیم یک هیئت عالی نظارت بر 
هیئت انتخاب اولیه !!!! تشکیل دهیم و در این هیات نظارت ثانویه فیلم شما انتخاب 
نشده ؟؟؟؟؟ و ما حاضر هستیم با اینکه این کار خارج از عرف متداول جشنواره است 
، هزینه ای که بابت ترجمه و زیرنویس کردن متحمل شده اید را به شما پرداخت 

کنیم ...«
در ادامه تهیه کننده و کارگردان مستند »مشد عباس، بودن ... نبودن« دیدگاهش را 
اینگونه بیان کرده است:»شما کدام جشنواره فیلم را در جهان سراغ دارید که بر روی 
هیات انتخاب منصوبی خودش ، آن هم تنها چند روز مانده به برگزاری جشنواره ، 
مجددا یک هیئت عالی انتخاب ثانویه یا هیئت عالی نظارت بر هیئت انتخاب اولیه !!! یا 
هر عنوان دیگر را تشکیل  دهد ، تا به نتیجه ای که مد نظر دبیر جشنواره است، برسند؟

آیا نتیجه هیات انتخاب یک جشنواره تا زمانی معتبر است که منطبق بر خواسته 
شخصی و سلیقه ای مدیران آن باشد؟

این شیوه و بدعت های سلیقه ای در جشنواره های داخلی که به بیانی دیگر ویترین 
فرهنگی کشورمان است ، جز  بی اعتبار کردن فرهنگ و هنر این مرز و بوم  نتیجه 

دیگری در پی خواهد داشت ؟
شاید وقت آن رسیده که مدیران فرهنگی و مسئوالن برگزاری جشنواره های کشور 
یک خانه تکانی اساسی در شیوه و ساز و کار اجرایی خود ، انجام دهند تا حداقل در 

سالهای آینده شاهد چنین اتفاقاتی در جشنواره های فیلم کشورمان نباشیم.«
فیلم مستند » مشد عباس ، بودن ... نبودن « گفته می شود برترین فیلم مستند سال 

13۹۶ از نگاه مخاطبین،بهترین فیلم نیمه بلند از جشنواره تلویزیونی فیلم مستند و 
بهترین فیلم مستند در پانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانها صدا و سیما شده 

است.

رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران، هنر تئاتر را بهترین 
ابزار روانی برای اثرگذاری و انتقال مفاهیم به جامعه دانست 
و خواستار توجه بیشتر مسووالن به هنرهای نمایشی شد .

به گزارش ایسنا، بهزاد فراهانی شامگاه 20 آبان ماه در آیین 
اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان سمنان با انتقاد از 
جای خالی تئاتر در رسانه ملی به اهمیت تئاتر و هنر نمایش در 
جامعه پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه تئاتر جایگاه واقعی خود را در 

جامعه و رسانه ملی پیدا نکرده است.
وی افزود: تئاتر با وجود اهمیت و تاثیری که در مخاطبان و 
جامعه دارد اما هنرمندان این بخش از نظر اقتصادی دچار مشکل 
هستند و مسووالن باید به هنر  و به ویژه هنر نمایش بیش از پیش 

توجه کنند.
رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران گفت: استفاده از ظرفیت 
خیران، سرمایه گذاران و مشوق های تبلیغاتی نقش مهمی در رونق 

هنر تئاتر دارد که نباید از آن غافل شد.
وی خاطرنشان کرد: استان سمنان از قطب های صنعتی کشور 
محسوب می شود و باید تالش شود برای هنر و ورزش این استان 

سهمی از مالیات پرداختی در نظر گرفته شود.
رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران، نقد رفتار را در جامعه 

ضروری و موجب موفقیت دانست و گفت: برای رسیدن به موفقیت 
باید فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه تقویت و نهادینه شود.

همچنین برترین های بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان 
سمنان در آیین اختتامیه این جشنواره با حضور مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در 

مجلس شورای اسالمی معرفی و تجلیل شدند.
در این مراسم پس از قرائت بیانیه هیات داوران، برترین های این 

جشنواره در رشته های مختلف به شرح زیر معرفی و تجلیل شدند:
در بخش  موسیقی: شیدا تجلی برای نمایش "نام همه مصلوبان 
عیسی است" و محسن مومنی برای نمایش "شب های آوینیون "

در قسمت طراحی نور: امیرحسین دالرام برای نمایش "برای 
هزار شالق _ نام همه مصلوبان عیسی است و شب بخیر جناب 

کنت "
در بخش طراحی لباس: جواد رفیعیان برای نمایش "شب بخیر 

جناب کنت "
در بخش گریم: الهام شهاب الملک برای نمایش "هزار شالق "

در بخش بازیگری زن :
تقدیر از ستایش زورمند برای نمایش "تکرار پاییز "

جایزه بازیگری سوم زن: عاطفه اسماعیلی "تکرار پاییز "
جایزه بازیگری دوم زن: خاطره طالبی "عاشقانه های دو بازمانده 

از.." و شیما قرایی برای نمایش "چیزی شبیه زندگی "
در بخش بازیگری اول زن، هیات داوران انتخابی نداشت.

در بخش بازیگری مرد :
تقدیر از محمد شاه حسینی و یوردخانی برای نمایش "شب 

های آوینیون "
جایزه بازیگری سوم مرد: آرش رحیمیان از نمایش "نام همه 

"شب های  نمایش  برای  و رضا مقامی  مصلوبان عیسی است" 
آوینیون "

جایزه بازیگری دوم مرد: سید مهدی علی الحسینی برای نمایش 
"هزارشالق "

بازیگری اول مرد: عرفان طوسی برای نمایش "عاشقانه های دو 
بازمانده از یک روایت جنگی "

در بخش کارگردانی :
بهار  و  آوینیون"  "شب های  نصیری  سوم: حسین  کارگردانی 

ذوالفقاری "نام همه مصلوبان عیسی است "
حسن  و  شالق"  "هزار  دانشگر  علی  محمد  دوم:  کارگردانی 

سرچاهی "چیزی شبیه زندگی "
آثار منتخب از سوی هیئت داوران برای شرکت در جشنواره ی 
از  آوینیون  »شب های«  و  سمنان  از  »هزار شالق«  فجر؛  تئاتر 

گرمسار.
بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان سمنان با شرکت هفت 
گروه نمایش از شهرستانهای این استان به مدت سه روز در سمنان 
برگزار شد و نمایش منتخب این استان برای راهیابی به جشنواره 
منطقه ای نیز پس از بازبینی دو اثر برتر انتخاب و معرفی خواهد 

شد.

انتقاد بهزاد فراهانی از جای خالی تئاتر در رسانه ملی


