
رادیو جوان در  با علی سیفی مدیر  زمانی:  گروه هنر-زهره 
معاونت صدا درباره  برگزاری جشنواره برنامه های رادیویی پس 
از وقفه ای که ایجاد شده بود، همصحبت شدیم و نظر او را درباره  
لزوم برگزاری جشنواره چهاردهم پرسیدیم. او نیز از انتظارات، 
پیشنهادها  و حضور فعالتر رادیو جوان در جشنواره بین المللی 

رادیو  صحبت کرد که در ادامه می خوانید.
رادیویی  برنامه های  جشنواره  برگزاری  باره  در  شما  نظر   

چیست؟
 با برگزاری جشنواره رادیو معموال چند هدف محقق می شود 
یا حداقل در هنگام برگزاری جشنواره به چند موضوع مهم توجه 
بروز  و  ظهور  به  می توان  مسائل  این  ترین  مهم  از  می شود. 
نظریه های جدید در حوزه رادیو، تضارب اندیشه ها و در مرحله 
معیارهای جدید کیفی سازی  یافتن  برای  فهم مشترک  بعد 
برنامه ها اشاره کرد. از طرف دیگر ذات این جشنواره ها رقابت 
است که باعث می شود افراد و گروه ها، توانایی های خود را در 
معرض پرسش، نقد و آزمایش قرار دهند و با عبور از یک مرحله 
به مرحله باالتر قدم بگذارند. البته نباید از بعد دیگر جشنواره 

یعنی تالش برای دیده شدن و بهترشدن هم صرفنظر کرد.
 از لزوم برگزاری جشنواره چهاردهم بگویید؟ با وجودی که 

مدتی در برگزاری آن وقفه ایجاد شده بود؟
جشنواره  برگزاری  ضرورت  نمی توان  می رسد  نظر  به   
چهاردهم رادیو را، جدا از کارکرد جدید رسانه شنیداری رادیو 
شعار  در  کارکرد  این  از  مهمی  بخش  واقع  در  کرد؛  تعریف 
جشنواره چهاردهم یعنی »رادیو صدای لحظه ها«، و بخش دیگر 
آن در دستورالعمل شرکت در جشنواره متجلی شده. به این 
صورت که رسانه رادیو، ظرفیت خارق العاده خود را دوباره کشف، 
و رسانه های دیگر مثل تلویزیون و ... را به عرصه بزرگ رقابت در 

زمان بحران ها و فوریت ها دعوت کرده است.  
همچنین رادیو به نقش حیاتی مشارکت مخاطب در برنامه 
پی برده و به عنوان یک ضرورت با عنصر تعامل برخورد کرده و 
هوشمندانه مخاطب را به سمت تعامل اثرگذار یعنی مشارکت 
در تولید کل یا بخشی از برنامه، سوق داده که به نظر من در 
این تعامل باید رسانه مراقب باشد جایگاه  مرجع تشخیص بودن 

خود را حفظ کند.
 رادیو جوان برای شرکت فعال تر در جشنواره چهاردهم چه 

کرده است؟
کرده اند؛  دیگر  شبکه های  اهالی  احتماال  که  همان کاری   

حضور پر قدرت در جشنواره.
البته شبکه جوان، مدت هاست به دلیل شرکت در جشنواره ها 
ی بزرگ و کوچک نامی و نشانی به دست آورده و به پختگی 

رسیده.
 رادیو جوان در حال حاضر به خاطر داشتن برخی استاندارد ها 

در صدر پر مخاطب ترین شبکه های رادیویی کشور قرار دارد 
را حفظ  جایگاه  این  کنند  می  تالش   ، شبکه  برنامه سازان  و 
کنند؛جایگاهی که  بخشی از آن حاصل کوشش های  گذشتگان 
است و بخشی هم  نتیجه تالش برنامه سازان جوان در چند 

سال اخیر. 
موضوع دیگر که برنامه سازان و مدیران شبکه به آن توجه 
خاص دارند تولید برنامه برای رفع نیاز های مخاطب هدف است . 
در واقع برنامه های رادیو جوان نه برای شرکت در جشنواره، بلکه 
برای رضایت مخاطب طراحی شده اند.به بیان دیگر، رادیو جوان 
همواره درگیر جشنواره ای است که پایانی ندارد؛ جشنواره ای که 
داوری آن به عهده مخاطبان است. رادیو جوان آنطور که شایسته 

است، حضور می یابد.
 پیش بینی شما برای حضور آثار رادیو جوان  برای جشنواره 
به چه میزان است و در چه ساختارها و قالب هایی برنامه دارید؟

 گرچه از برخی قالب های کوتاه مورد عالقه برنامه سازان 
رادیو جوان، در این جشنواره کمتر اثری می توان پیدا کرد، با این 
حال آن طور که شایسته شبکه جوان است. در تمامی قالب ها، 

آثاری انتخاب شده اند که به امید خدا ارسال خواهدشد.
 نحوه حضور همکاران رادیو جوان در جشنواره به چه صورت 

است؟
 تالش می کنیم ، برای حضور در جشنواره فرصت برابر، در 
اختیار برنامه ها و برنامه سازان قرار دهیم. در بخش هایی که الزم 
است برنامه تولید شود از هر برنامه سازی که وارد میدان شود 
حمایت می کنیم و در جاهایی هم که باید برنامه ای انتخاب 

شود نظر کارشناسی صاحب نظران را در اولویت قرار می دهیم.
 شما از جشنواره چه انتظاراتی دارید؟

از این نگاه که جوایز را مصلحتی   داوری عادالنه؛ پرهیز 
توزیع کنیم؛ پرهیز از این نگاه که چه کنیم کسی در پایان دلخور 
نباشد؛ و پاسداری از نیروهای با استعدادی که امروز داشته های 

ارزشمند رسانه ملی اند. 
 تجربه پیشکسوتان به کیفی سازی جشنواره چه کمک هایی 

می کند؟
مشورت  و  نظر  از  که  است  این  تصمیم،  عاقالنه ترین   
پیشکسوتان، تا آنجا که ممکن است استفاده کنیم و به یاد داشته 

باشیم که بسیاری  از تجربه ها در حوزه رادیو و حتی تلویزیون 
هنوز مکتوب نشده!

 توجه به جنبه آموزش جشنواره تا چه اندازه انجام می شود؟
به گمان من، جشنواره بیشتر عرصه   رقابت است تا آموزش 

و یادگیری. 
هر چند ممکن است آموزش عوامل به عنوان یک هدف ثانویه، 
از طریق کارگاه های جنبی یا بازنگری و بازشنوایی برنامه های 

کیفی و غیر کیفی و مقایسه این برنامه ها محقق شود. 
 آیا نگرش نقادانه به جشنواره از هم اکنون وجود دارد؟

 همواره وجود داشته و حاال هم وجود دارد. در زمان برگزاری 
و حتی پس از اعالم نتایج این نقدها خواهد بود.

اما باید به این نکته توجه شود که هدف از نقد بیان کاستی ها و 
نارسایی ها و ارائه راهکار به منظور اصالح است یا تخریب. 

بدیهی است هر گونه تالش برای اصالح معایب باید به صورت 
پیشنهاد از هم اکنون در اختیار برگزار کنندگان جشنواره قرار 
گیرد تا جشنواره ای در خور همکاران فرهیخته رادیو  برگزار 

شود.
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از کاهش آگهی های بازرگانی خوشحال نشوید!

یک منتقد سینما و تلویزیون معتقد است که ما نباید از کاهش آگهی های 
تلویزیون خوشحال شویم به دلیل اینکه شرایط اقتصادی بد است و باعث 
می شود رسانه ای مانند صداوسیما در امور تولیدات و هزینه گرفتاری پیدا 

کند.
شاهین امین در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت تبلیغات تلویزیون بیان 
کرد: به نظرم تبلیغات تلویزیون زیاد نیست  و به دلیل وضعیت بد اقتصادی نسبت 
به قبل کمتر شده است. در گذشته برنامه های زیادی در شبکه های مختلف  روی 
آنتن می رفت و میان آن ها تبلیغات مختلف پخش می شد اما در حال حاضر تبلیغاتی 
از تلویزیون پخش می شود که مناسب شبکه های ملی نیست. این تبلیغات شامل 
کترینگ و رستوران و ... است. همچنین تبلیغات محصوالت صنعتی به روی آنتن 
می رود که معموال در تلویزیون های دنیا تبلیغ نمی شود. زیرا کاالها صنعتی هستند و 

مشتریان خاص خود را دارند؛ در حالی که تبلیغات برای عموم مردم است. 

اعالم نامزدها و برنامه های جشن ساالنه منتقدان تئاتر

هفدهمین جشن سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتر، عصر پنجشنبه 6 دی97 برگزار می شود.

طبق گزارش رسیده، در این مراسم،آئین نکوداشت »پری صابری« کارگردان تئاتر و 
نیز دکتر »محمدمهدی فرقانی« روزنامه نگار ورئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبایی، برگزار خواهد شد. معرفِی نمایش های برگزیده سال 96، ناشِر 
برگزیده حوزه تئاتر، فعال ترین عضو انجمن، موثرترین برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
در زمینه تئاتر و بهترین گروه تئاتری سال 96 از دیگر بخش های این جشن است؛ 
ضمن آنکه امسال نیز همچون سنوات گذشته، نشان مسئولیت اجتماعی به دو اثر 

نمایشی سال 96 که کارکرد موثر اجتماعی داشته اند، اعطا می شود.

مستانه مهاجر با سینمای افغانستان همکاری کرد

مستانه مهاجر تهیه کنندگی فیلم جدید امیرحسین ثقفی را برعهده دارد 
که این پروژه با نام »راز عشق« در مرحله بازنویسی فیلمنامه است.

مستانه مهاجر تدوینگر و تهیه کننده سینما در گفتگو با مهر با اشاره به پروژه 
های سینمایی که در دست دارد، گفت: پروژه سینمایی »راز عشق« به کارگردانی 
امیرحسین ثقفی که به تازگی پروانه ساخت آن صادر شده است در مرحله بازنویسی 
فیلمنامه قرار دارد و بی شک برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
فجر آماده نمی شود. مهاجر در پایان گفت: همچنین تدوین یک فیلم از سینمای 
افغانستان با نام »حوا، مریم، عایشه« به کارگردانی صحرا کریمی را برعهده داشتم که 

یک اثر کامال زنانه است و در افغانستان فیلمبرداری شده است.

»کمدی الهی؛ جلد برزخ« به ایرانشهر می آید
نمایش »کمدی الهی؛ جلد برزخ« تازه ترین اثر ابراهیم پشت کوهی در سالن 

استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.
نمایش »کمدی الهی؛ جلد برزخ« تازه ترین اثر ابراهیم پشت کوهی، اجراهای خود 
را از ۱۰ دی ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند. این 
نمایش با اقتباسی آزاد از »کمدی الهی« اثر سترگ دانته شکل گرفته است و تصاویری 
از بازی های اما تورمن بازیگر هالیوودی که بیشتر با فیلم های کوئنتین تارانتینوشناخته 
می شود در این اجرا به نمایش درخواهد آمد. مجید کشاورز، رضا دریایی و بهنام پانیزه 
در »کمدی الهی؛ جلد برزخ« به عنوان بازیگر ایفای نقش می کنند. همچنین در این اثر 

تکه هایی از فیلم هایی که اما تورمن بازی کرده به نمایش گذاشته می شود.

»پرویز« به شبکه نمایش خانگی آمد
فیلم سینمایی »پرویز« به کارگردانی مجید برزگر به شبکه نمایش خانگی 

آمد.
فیلم سینمایی »پرویز« به کارگردانی مجید برزگر، تهیه کنندگی سعید آرمند و بازی 
لوون هفتوان، محمود بهروزیان، ابوذر فرهادی، علی رامز و مهدی شیردل در شبکه 
نمایش خانگی عرضه شد. فیلم »پرویز« داستان مردی پنجاه ساله است که همیشه 
با پدرش در شهرکی آرام زندگی کرده. وقتی پدر پرویز تصمیم به ازدواج می گیرد از 
او می خواهد خانه را ترک کند، پرویز ناگهان خود را در جهانی جدید و بیگانه می یابد. 
او تصمیم می گیرد به پدر و اهالی شهرک نشان دهد که نمی توانند به این آسانی او را 

از زندگی شان حذف کنند. لوون هفتوان بازیگر اصلی فیلم اسفند سال 96 درگذشت.

اخبار
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نمایش مستندی تکان دهنده با حضور رضا کیانیان و میترا حجار
مستند »تاالن« با حضور صاحب نظران و هنرمندانی چون رضا کیانیان،میترا حجار و.... در حالی به نمایش درآمد که از این مستند به عنوان یک مستند تکان دهنده درباره ی بحران آب یاد می شود و گفته می شود 80 میلیون ایرانی باید آن را ببینند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، مستند »تاالن« به کارگردانی محمدصادق دهقانی یک شنبه شب دوم دی ماه در جمع مستندسازان و اهالی سینما و رسانه رونمایی شد و مورد استقبال قرار گرفت.

مدیر رادیو جوان مطرح کرد

 رادیو جوان در صدر پر مخاطب ترین شبکه های رادیو

چند اثر به جشنواره تجسمی فجر ارسال شد؟
با پایان گرفتن مهلت ارسال آثار به یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 

فجر، آمار نهایی آثار   رسیده به جشنواره اعالم شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد اطالع رسانی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر، ابراهیم حقیقیـ  دبیر   یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمیـ  با اعالم این خبر 
که در دوره یازدهم آثار رسیده به   جشنواره در ۱۰ رشته هنری، رشدی بیش از ۲ برابر 
نسبت به دوره قبل داشته است، گفت: در این   دوره از جشنواره و پایان مهلت دریافت 
آثار که روز گذشته بود، ۱۳۷9۲ اثر از ۵۷6۱   هنرمند توسط دبیرخانه دریافت شده 

است و این رقم بسیار امیدوار کننده است. 
به گفته وی در این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر، در رشته عکاسی ۵۴۲۳ 
اثر از    ۱9۴۲ نفر، در رشته نقاشی ۳۰۷۰ اثر از ۱۳۲۴ نفر، در رشته تصویر سازی ۱۴۴۷ 
اثر از    ۵66 نفر، در رشته گرافیک ۱۳۱۷ اثر از ۵۴6 نفر، در رشته خوشنویسی ۵۵۵ 
اثر از ۲۵۵   نفر، در رشته هنرهای جدید در سه شاخه ویدئو، پرفورمنس و چیدمان 
در مجموع ۵۴۲ اثر   از ۳۰۴ نفر، در رشته کارتون و کاریکاتور ۴۲۲ اثر از ۱۵۷ نفر، در 
رشته نگارگری ۳۳۷   اثر از ۸۵ نفر و در رشته سرامیک ۱۵6 اثر از ۸۵ نفر به دبیرخانه 

رسیده است.  

دبیر یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر همچنین بیان کرد: در این دوره از 
رویداد    ۳۸۷۸ نفر در یک رشته و ۸۷۲ نفر در دو  رشته شرکت کرده اند که در مجموع 
تعداد کل   شرکت کنندگان ۵۷6۱ نفر است. همچنین ۲9۳۷ نفر از شرکنندگان را 

خانم های هنرمند  و    ۲۸۲۴ نفر را آقایان هنرمندان تشکیل می دهند.  
به گفته حقیقی از ۳۱ استان کشور به این رویداد اثر ارسال شده است که  استان 
با    ۲۲۵۷ شرکت کننده بیشترین شرکت  کنندگان این رویداد را به خود  تهران 
اختصاص داده است. و در رتبه های بعدی استانهای خراسان رضوی، اصفهان، البرز، 

فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان گیالن و مازندران قرار دارند.
حقیقی در پایان افزود: نکته قابل توجه در این دوره نسبت زمان فراخوان و تعداد 
آثار رسیده است. در ادواری از جشنواره روزهای فراخوان بیش از سه ماه بوده است 
اما در این دوره ما فقط ۵۲ روز مهلت فراخوان داشتیم که در این مدت ۱۳ هزار اثر 

به دبیرخانه جشنواره رسید.
وی گفت: رشد آثار رسیده به جشنواره یازدهم هنرهای تجسمی فجر نشانه اعتماد 
هنرمندان است. خوشبختانه در این دوره با تغییر رویکرد جشنواره و  تفکیک رشته 
های هنری شاهد استقبال ۲۰۸ درصدی هنرمندان برای حضور در این رویداد بودیم 

به  طوریکه بیش از ۱۳ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد و قریب به 6 هزار نفر در این 
 جشنواره شرکت کردند. 

وی ادامه داد: قطعا حضور مدیران و دبیران با تجربه و قابل اعتماد در میان جامعه 
هنری  یکی از دالیل این رشد است. ضمن اینکه شعار ما در این دوره از جشنواره 
همگرایی بیشتر  هنرمندان همه رشته های هنری و همچنین سیاست همگرایی با 
دیگر بدنه های موثر در حوزه  هنرهای تجسمی کشور از جمله گالری ها و هنر استانها 

بوده است.  
حقیقی با تشکر از اعتماد هنرمندان به این رویداد مهم هنرهای تجسمی کشور که 
همزمان با  چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود، در پایان اظهار کرد: 
تمام تالش تیم  اجرایی این رویداد این است که امسال جشنواره ای با کیفیتی در 
خور جامعه هنرهای تجسمی  کشور برگزار کنیم و این رویداد به جامعه وسیع تری از 
هنرمندان و مخاطبان گسترش پیدا  کند. امیدوارم با راهیابی بهترین آثار به نمایشگاه 

این دوره، از نظر کیفی نیز بتوانیم رکوردار  باشیم. 
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از پنجم بهمن تا پانزدهم اسفند برگزار 

می شود.

سینماها ظرفیت این شلوغی اکران را ندارند
محمد احمدی تهیه کننده »اسکی باز« عنوان 
کرد که در حال حاضر چند فیلم کودک به طور 
همزمان در حال اکران هستند که این اتفاق به 

فیلم ها لطمه زده است.
محمد احمدی تهیه کننده فیلم سینمایی »اسکی 
باز« به کارگردانی فریدون نجفی که این روزها در 
با  مهر درباره شرایط  اکران است در گفتگو  حال 
اکران این اثر گفت: ما از وضعیت اکران این اثر راضی 
نیستیم چرا که در حال حاضر شرایط خوبی در اکران 

حاکم نیست. 
با این وجود به نظرم صدا و سیما همکاری خوبی 
با ما داشته و تیزرهای زیادی در اختیارمان گذاشته، 
ضمن اینکه تیم تبلیغاتی ما در فضای مجازی هم به خوبی کارهای خود را دنبال می کنند اما وضعیت اکران باعث شده این 

فیلم شرایط مطلوبی برای نمایش نداشته باشد.
وی افزود: »اسکی باز« به عنوان یک فیلم کودک در شرایطی به نمایش گذاشته شده که این روزها امتحانات بچه ها آغاز شده 

و از سوی دیگر این فیلم در تهران تنها در نوبت صبح نمایش دارد.

آخرین وضعیت حسین محب اهری
همسر حسین محب اهری با بیان اینکه این 
هنرمند از بیمارستان مرخص شده است گفت 
که حال عمومی او خوب است و در منزل خود 

دوران نقاهت را طی می کند.
مهتاب مقصودلو همسر حسین محب اهری در 
جسمانی  اوضاع  آخرین  درباره  ایسنا  با  گفت وگو 
این هنرمند که مجددا حدود یک هفته پیش در 
بیمارستان بستری شده بود، بیان کرد: خوشبختانه 
حال عمومی او خوب است و ظهر روز گذشته)دوم 
دی ماه( از بیمارستان مرخص شد. او ادامه داد: او 
اکنون بعد از ترخیص از بیمارستان در منزل خود 

دوران نقاهت را طی می کند.
حسین محب اهری از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون از سال ۵۳ به حرفه بازیگری وارد شده و در بیش از ۱۳۰ تئاتر و فیلم 
سینمایی و سریال تلویزیونی ایفای نقش کرده است. او حدود هفده سال است دچار سرطان لنف دست شده و مدتی قبل به 
دلیل بازگشت دوباره بیماری اش در بیمارستان بستری شده بود. محب اهری یک دوره آموزش بازیگری در کارگاه نمایش، زیر 

نظر آربی اوانسیان در سال ۱۳۵۴ دیده است.

نمایش فیلمی احمد رضا معتمدی بزودی
فیلم سینمایی »سوء تفاهم« به کارگردانی احمد رضا معتمدی از 12 دی ماه در سرگروه سینما آزادی به اکران در می آید.

به گزارش روابط عمومی پروژه؛ با تصمیم شورای صنفی نمایش، فیلم سینمایی »سوء تفاهم« در ایام منتهی به جشنواره فیلم فجر 
اکران خود را آغاز خواهد کرد.

این فیلم ماجرای یک گروگان گیری است که در بستر طنز و طرح یک رابطه عاشقانه، ابهاماتی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند و در 
نهایت با گره گشایی به یک موضوع مبتال به در جامعه مدرن امروز اشاره می کند.

»سوءتفاهم« که در جشنواره فجر سال گذشته در پنج رشته کاندیدای سیمرغ بلورین شده بود، هفتمین اثر احمد رضا معتمدی است 
که با بازی مریال زارعی، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی، کامبیز دیرباز، مهدی فخیم زاده و اکبر عبدی پاییز 96 در یک منزل متروکه در 

خیابان طالقانِی تهران فیلمبرداری شد.
پیش از این فیلم »دیوانه ای از قفس پرید« به کارگردانی احمدرضا معتمدی، سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر را دریافت 

کرده بود.

ثبت رکوردی جدید در گیشه ساالنه سینمای آمریکا
سینمای آمریکا به لطف فروش آغازین 72.1 میلیون دالر فیلم »آکوامن« به رکورد جدیدی در فروش ساالنه خود دست 

یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، فیلم ابرقهرمانی »آکوامن« به کارگردانی »جیمز وان« با آغاز اکران در بیش از چهار هزار 
سالن سینماهای آمریکا به فروش ۷۲.۱ میلیون دالری دست یافت تا مجموع فروش ساالنه گیشه آمریکا در سال ۲۰۱۸ با عبور از رکورد 
۱۱.۳۸۳ میلیارد دالری سال ۲۰۱۸، به رکورد جدید دست یابد. کمپانی دیزنی نیز اعالم کرده که فروش ساالنه اش در آمریکای شمالی 

به بیش از ۳ میلیارد دالر رسیده و شکستن فروش سال ۲۰۱6، رکورد جدید را به ثبت رسانده است.
 فیلمی ابرقهرمانی »آکوامن« که فروش جهانی آن به رقم ۵۰۰ میلیون دالر نزدیک می شود به کارگردانی »جیمز وان« و نویسندگی 
»ویل بیل« ساخته شده است و از بازیگران آن می توان به »جیسون موموآ« به عنوان شخصیت اصلی در کنار »امبر هرد«، »ویلم دفو«، 
»پاتریک ویلسون« و »نیکول کیدمن« اشاره کرد. فیلم سینمایی »مری پاپینز بازمی گردد« به کارگردانی »راب مارشال« اکران خود را 

آغاز کرد.


