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دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شد
نادربرهانیمرند با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی ،دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شد .برهانیمرند که
پیشتر دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نیز بود ،عضویت در هیأتمدیره خانه تئاتر ،عضویت در شورای
سیاستگذاری رادیو نمایش و ساخت چندین اثر نمایشی را در کارنامه خود دارد.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2695

سهشنبه  27فروردین 1398

نگاهی به عملکرد جشنواره جهانی فیلم فجر
در آستانه برگزاری سیوهفتمین دوره آن

تلویزیون

برنامه تلویزیون برای تغییر شیوه
مشارکتاسپانسرها

چون و چرای
جهانی شدن

تازهترین خبرها از سیوهفتمین دوره
فجر جهانی

سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر تاکنون
خبرهای مختلفی را برای رس�انهها داش�ته است.
تازهتری�ن خبر در ارتباط با این روی�داد ،برگزاری
یوهفتمین جشنواره
کارگاههای عمومی باشگاه س 
جهانی فیلم فجر با حضور سینماگران ایرانی است
که طبق برنامهریزی از پنجشنبه  29فروردینماه
لغایت جمعه  6اردیبهش�تماه در سالن شماره 3
سینما فلسطین از ساعت  17الی  19برگزار خواهد
ش�د .برنامه کارگاههای جش�نواره از  29فروردین
تا ششم اردیبهش�ت به ترتیب بدین شرح است:
«عکاس�ی فیلم» با حضور امیر عابدی« ،از ایده تا
پیشفرض» با حضور سعید عقیقی« ،برنامهریزی
تولید» با حضور مصطفی احمدی« ،انتقال تجربه» با
حضور پیمان قاسمخانی« ،اقتباس ادبی در سینما:
کپی برابر اصل؟» با حضور محسن آزرم« ،کارگردانی
در س�ینما» با حضور مصطفی کیایی« ،استاکر» با
حضور مجید اسلامی« ،ژانر در سینما» با حضور
علیرضا کاوه و «بازیگری« ،حرف» ندارد» با حضور
حبیب رضایی .در کن�ار این خبر ،اعالم فیلمهای
بخش «سینمای سعادت» (مسابقه بینالملل) دوره
سیوهفتم جشنواره جهانی فیلم فجر یکی دیگر از
خبرهای مهم این رویداد بود که بر اس�اس خبرها
 15فیل�م بلند و  15فیلم کوتاه برای حضور در این
بخش انتخاب شدهاند .فیلمهای «مصائب شیرین
 »2ساخته علیرضا داودنژاد« ،جهان با من برقص»
نخستین فیلم سینمایی سروش صحت و «زغال»
ساخته اسماعیل منصف از ایران و فیلمهای «جوان
روس» ساخته الکساندر زولوتوخین و ...بخشی از
آثار حاضر در بخش «س�ینمای سعادت» (مسابقه
یوهفتمین جش�نواره جهانی فیلم
بینالملل) س 
فجرهستند.

محسن شهمیرزادی 5 :سال از جدا شدن جشنواره
جهان��ی فجر از بخش ملی آن میگذرد؛  5س��الی
که در یک روند نس��بتا رو به جلو این جش��نواره
توانست خود را بهعنوان جشنوارهای مستقل مطرح
کرده و اردیبهش��ت هر سال عالقهمندان سینما را
به انتظار یک رویداد مهم فرهنگی بنشاند .بررسی
اثرگذار بودن یک جشنواره پس از نیم دهه ،چندان
کار سادهای نیس��ت ،چرا که اهدافی که جشنواره
جهانی فجر دنبال میکند ،امری زودبازده نیس��ت
که در مدت کوتاهی نتیج��ه دهد .با این وجود به
نظر میرسد  5سال مدت مناسبی باشد برای اینکه
ببینی��م تا چه حد رضا میرکریم��ی و همراهانش
توانس��تهاند جدا شدن بخش بینالمللی جشنواره
فج��ر از بخ��ش مل��ی آن را کارآمد نش��ان دهند.
انتظارها از جشنواره جهانی فیلم فجر از منظر اهالی
رسانه ،هنرمندان و حتی مدیران فرهنگی متفاوت
اس��ت ،بهگونهای که برخی از اساس جدا شدن آن
را امری نادرس��ت تلق��ی میکنند و از
همان ابت��دا نیز مخالفت خود را با
هر اتفاقی در این جشنواره اعالم
داش��تند اما در میان آنهایی
ک��ه این اتفاق را به نوبه خود
قابل تامل ارزیابی میکنند،
ش��اخصهای متفاوتی وجود
دارد .از جمله این ش��اخصها
و اهدافی که جش��نواره جهانی
فیلم فجر میتواند پی بگیرد ،مساله
دیپلماسی فرهنگی و اصالح تصویر تحریف
یافته ایران و جامعه ایرانی در سینمای جهان است
ک��ه بهواس��طه آن بتوان ای��ران را تبدیل به قطب
سینمایی منطقه کرد .اتفاقی که میتوان به عنوان
یکی از محوریترین اهداف جشنواره جهانی دانست
که س��ایر اهداف ذیل آن تعریف میش��ود .تعریف
هرکدام از این شاخصها و ارزیابی عملکرد جشنواره
جهانی در قبال آنها میتواند بررس��ی اجمالی ما را

نسبت به این رویداد فرهنگی رقم بزند .به نمایش
درآوردن فیلمه��ای «آلترناتی��و» در جریان اصلی
س��ینمای جه��ان از جمله معیارهایی اس��ت که
میتوان اثربخشی جشنواره جهانی را بهواسطه آن
بررسی کرد؛ فیلمهایی که در کلیت خود همراستا
با رویکرد فرهنگی و اجتماعی جمهوری اس�لامی
ایران محس��وب میش��وند؛ فیلمهایی که بعضا از
جریان اصلی س��ینمای جهان نیز فاصله دارند اما
گفتمان عمومی حاکم بر آنها ضدظلم ،اندیشهمحور،
خانوادهدوست و با دغدغههایی اخالقی و اجتماعی
اس��ت .در این موضوع ،جشنواره جهانی فیلم فجر
نس��بتا توانسته کارنامه قابل تاملی را از خود به جا
بگذارد .تعامل با جشنوارههای بینالمللی در سایر
کش��ورها موجب شده بخشی از محصوالت ایرانی
به این جش��نوارهها ارسال ش��ود و در مقابل تعداد
زی��ادی از محصوالت س��ایر جهان در جش��نواره
جهانی به نمایش درآید .مهمترین چالش در عمده
این آثار این اس��ت که به دلیل نمایش
دیرهن��گام ،مخاطب��ان میتوانند
نس��خه دانلودی عمده این آثار
را از اینترنت دریافت کنند و
کمتر محصولی یافت میشود
که رونمایی آن در جشنواره
جهان��ی رقم بخ��ورد .با این
وجود ب��ه نمای��ش درآوردن
آث��اری از س��ینمای منطق��ه و
جهان که کمتر مورد توجه مخاطبان
عام س��ینما ق��رار میگیرد ،موجب ش��ده
گفتمانهای جدیدی در این جش��نواره سینمایی
رش��د و نمو پی��دا کند .در همین راس��تا توجه به
س��ینمای آسیا و منطقه بالتیک اتفاق مبارکی در
جشنواره جهانی فیلم فجر محسوب میشود ،چرا
ک��ه این اکرانها اگر با رویکردی فعاالنه اتفاق افتد
میتواند نخس��تین گام برای تبدیل ایران به قطب
سینمای منطقه شود و اگر رویکردی انفعالی داشته

ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به ماجرای «رحمان  »۱۴۰۰در سکوت ابراهیم داروغهزاده

مجلس مرثیه برای عدم نظارت بر سینما

محم�د حس�ینآبادی« :رحم��ان  »1400از  3روز پیش و
پس از آنکه اعالم شد نس��خه اکران شدهاش در سینماها با
نس��خه مجوز گرفته از وزارت ارشاد مطابقت ندارد ،همچنان
پرحاش��یهترین پدیده فرهنگ��ی این روزهاس��ت .پدیدهای
که هنوز هم مش��خص نیست چه کس��ی باید نسبت به آن
پاسخگو باشد ،چرا که روز گذشته محمدرضا فرجی ،مدیرکل
سینمای حرفهای وزارت ارشاد توپ را در زمین علی سرتیپی،
تهیهکننده و پخشکننده رحم��ان  1400انداخت و گفت:
«فع ً
ال از نظر حقوقی پخشکننده و تهیهکننده باید پاسخگوی
این اتفاق باشند و ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم».
این اظهارنظر در شرایطی اس��ت که پیشتر ،هم کارگردان
و هم تهیهکننده این فیلم مدعی ش��ده بودند نس��خه اکران
شده اثر در سینماها دقیقا همان نسخهای است که از وزارت
ارشاد مجوز نمایش گرفته است .البته هر چه مدیران وزارت
ارش��اد در این مدت از ط��رح هر گونه اظهارنظری در ارتباط
ب��ا چگونگی وقوع این اتفاق و دور خ��وردن این وزارتخانه به
عنوان نهاد نظارتکننده و مسؤول در این حوزه پرهیز کردند،
نمایندگان مجلس برای مشخص شدن این وضعیت پیچیده
وارد عمل ش��دند .نصراهلل پژمانفر ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی در متنی که در صفحه شخصیاش در
فضای مجازی منتشر کرد ،درباره این اتفاق نوشت« :اشکال
اصلی این است که فیلم بیش از یک ماه اکران شده و فروش
باالیی کس��ب کرده اما آنچه اکران شده نسخه اصالح نشده
فیلم بوده اس��ت .این فیلم پر از موارد نامناسب و غیراخالقی
ب��وده و در نهایت هم بدون ممیزی اکران ش��ده و حاال باید

منتظر عکسالعمل وزارت ارشاد نسبت به این موضوع باشیم.
اگر کسانی مطلع بودند و کوتاهی کردند و تخلفی شده حتما
باید با واحد ناظر عملیاتی برخورد ش��ود .انتظار کمیسیون
فرهنگی مجلس هم برخورد با خاطیان اس��ت .برخورد دوم
هم نسبت به کسانی است که این کار را انجام دادهاند .دیگر
نباید این فیلم اجازه اکران بهدست آورد .اطالعاتی به دست ما
رسیده که عدهای در تالشند امکان اکران دوباره آن را فراهم
آورند .میخواهند بگویند که اصالحات الزم انجام شده و بعد
از اصالحات اجازه دهید دوباره اکران شود که این قابل قبول
نیس��ت و به غیر از جلوگیری اک��ران باید عوامل آن جریمه
هم شوند .زمانی بحث روی ممیزیهای وزارت ارشاد و کم و
کیف این ممیزیها بود ولی االن موضوع متفاوت است و آن
چیزی که اتفاق افتاده دور زدن خود وزارت ارش��اد است که
حتما واکنش ارشاد را میطلبد» .همچنین احد آزادیخواه،
س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی
درباره حواش��ی فیلم رحمان  ۱۴۰۰گفت« :این اقدامی که
سازمان سینمایی انجام داد (توقیف فیلم) اشتباهشان را پاک
نمیکند» .در این میان البته خبرهایی نیز در ارتباط با احتمال
صدور مجوز اکران کمدی «تگزاس »2به جای رحمان 1400
در برخی رسانهها منتشر شده است؛ اثری که بر اساس خبرها
قرار است تحت پوشش دفتر پخش «نیکان فیلم» که برخی
آن را به علی سرتیپی منتسب میکنند ،راهی پرده سینماها
شود؛ موضوعی که صحت داشتن آن یک بیاعتباری مضاعف
را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی خواهد داشت،
چرا که به طور طبیعی س��رتیپی به واسطه تخلف در پخش
نس��خه غیرمجاز رحمان  1400باید برای مدت کوتاهی هم
که شده از اکران فیلم محروم میشد .در این میان هنوز هیچ
خبری از ابراهیم داروغهزاده ،مدیر اداره نظارت و ارزش��یابی
سازمان سینمایی و اظهارنظر او درباره این اتفاق نشده است؛
اتفاقی که ش��ائبههای تغییر او از سمت فعلی در آیندهای نه
چندان دور را قوت میبخشد.

و صرفا نمایش فیلمها در دستور کار باشد ،میتوان
از آن ب��ه عن��وان هدررفت منابع مل��ی برای رونق
س��ینمای منطقه یاد کرد .گام دیگر برای تقویت
دیپلماسی فرهنگی ،دورهم آوردن شخصیتهای
برجسته سینمای جهان است که اندیشه متفاوت
آنها نسبت به ساختارهای جهانی و رویکرد آنها در
اص�لاح اجتماعی میتواند نقش اصلی را در تعامل
بین اندیشمندان و سینماگران ایرانی با همقطاران
خود در س��ایر نقاط جهان داشته باشد .در اینباره
اگر نامهایی چون «الیور اس��تون»« ،راخا رحمان»
و ...را کنار بگذاریم ،اس��امی چندان برجستهای در
کارنامه جشنواره جهانی به چشم نمیآید ،هر چند
روند حضور شخصیتهای برجسته جهانی از سال
نخست تاکنون رو به رشد بوده و باید منتظر آینده
این جشنواره نشست و دید این روند چه تحوالتی را
از سر میگذراند ،در مجموع به نظر میرسد قضاوت
یک جشنواره  5ساله -و نه  37ساله -کمی عجوالنه
باشد .حضور فیلمهای ایرانی در بازار جهانی و ارائه
تصویری واقعیتر از ایران دیگر انتظاری اس��ت که
از جش��نواره جهانی میرود .به نظر میرسد بخش
بازار جشنواره جهانی یکی از نقاط ضعف جشنواره
محس��وب شود ،چرا که نمیتوان تاثیر اقتصادی و
فرهنگی چندانی از سینمای ایران در بازار جهانی
مشاهده کرد .اگرچه ورود به بازار انحصاری سینمای

جهان امری پیچیده است که متغیرهای گوناگونی
دارد اما بازار س��ینمای منطق��ه ،آمریکای التین و
کشورهای اروپایی بویژه اروپای شرقی بستری مهیا
برای فیلمهای ایرانی اس��ت که همچنان خبری از
حضور پرقوت این آثار در آن بازارها نیس��ت .به هر
ترتیب اگر در پی آن باشیم تا سازوکاری مناسبتر
از وضعیت کنونی جشنواره جهانی طراحی کنیم و
بخشهای دیگری به آن بیفزاییم ،احتماال کاری از
پیش نخواهیم برد ،چرا که چارت ظاهری جشنواره
به نظر کامل میآی��د اما قطعا در عملکرد مدیران
جش��نوارهای و بازده��ی هرک��دام از این بخشها
میتوان تردید کرد ،چرا که یکی از ترفندهای مدیر
جشنواره برای پای کار آوردن هنرمندان ،استفاده
از ش��خصیتهای برجسته برای مدیریت هر کدام
از بخشهاس��ت؛ ش��خصیتهایی که میتوان نام
سلبریتی بر آنها نهاد ،در حالی که مشخص نیست
توانای��ی آنها برای امور اجرای��ی و اداره هر کدام از
بخشها تا چه میزان است .کمکم به روزهای آغاز
جشنواره جهانی نزدیک میشویم و این نیاز بیش از
هر برهه دیگر ضروری به نظر میرسد تا نهادهایی
مستقل ،به ارزیابی دقیق کمی و کیفی این جشنواره
بپردازند تا فاصله اهداف جشنواره نسبت به عملکرد
آن در این  5سال به نسبت بودجههایی که هزینه
شده ،برآورد شود.

روایت رئیس سازمان تبلیغات از نظر رهبر انقالب درباره فعالیتهای جهادی در سیل اخیر

در شب شعر «سیل مهربانی» چه گذشت؟

ویژهبرنامه ش��ب شعر با موضوع شعرخوانی ش��اعران درباره سیل
اخیر کشور با حضور حجتاالسالم محمدقمی ،رئیس سازمان تبلیغات
اس�لامی برگزار ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،در این برنامه شاعران
برجس��تهای چون علیرضا قزوه ،مرتضی امیری اس��فندقه ،اسماعیل
امینی ،محمد توکلی و احمد بابایی حضور داشتند و محمدعلی گودینی،
محمدرضا اصالنی و مازیار بیژنی نیز از دیگر میهمانان این محفل ادبی
بودند .نخستین شاعری که در این مراسم پشت تریبون قرار گرفت رضا
اسماعیلی ،شاعر نامدار سالهای اخیر بود .وی با خوانش چند دوبیتی
از نگاه خود به توصیف س��یل مهربانی مردم ای��ران در برابر این حادثه
پرداخت .پس از وی ،محمد توکلی ،از ش��اعران جوان به ش��عرخوانی
پرداخت و با زبانی صریح به مسائل امروز کشور پرداخت .پس از او نوبت
به اسماعیل امینی ،از شاعران برجسته کشورمان رسید تا شعر خود را با
اشاره به همدلی و افزایش وحدت مردم در برابر سیل شروع کند؛ شعری
که با این بیت آغاز میشد« :سدها شکست و ما نشکستیم /ما با همیم
هر چه که هستیم» پس از او احمد بابایی ،دیگر شاعر کشورمان شعری
در ارتباط با سیل خواند که چند بیت ابتدایی آن این بود:
سیل گاهی قطار تقدیر است /سیل گاهی به خفتگان سیلی است

وسط سیل یادمان نرود /اشعری ،اهل صلح تحمیلی است
چقدر چشمها که بارانی /چقدر خانهها که ویران است
هموطن! ما سپاه عاطفهایم /خانه تو تمام ایران است
در پایان مراسم حجتاالس�لام قمی ،رئیس سازمان تبلیغات
اس�لامی که میهمان ویژه این محفل شاعران بود و به نمایندگی
از رهبر معظم انقالب در برخی مناطق سیلزده کشور حضور پیدا
کرده بود ،در سخنانی کوتاه گفت :امروز خدمت رهبر معظم انقالب
بودیم و ایشان از کارهای صورت گرفته در مناطق سیلزده و حرکت
جهادی جوانان در این حادثه ابراز رضایت کردند .بنده هم به شاعران
کشورمان که به یاری هموطنانمان شتافتند خداقوت میگویم.

مسعود فراستی در برنامه «بدون توقف» شبکه سه

مدیرعامل سوره مهر خبر داد

نودوهشتمین قسمت از سری برنام ه
تلویزیونی «بدون توقف» ش��بکه س��ه
میزبان «مسعود فراستی» بود .به گزارش
«وطنامروز» ،فراستی در این نشست در
پاسخ به این مساله که چرا سلبریتیهای
ایران��ی در ه��ر زمین��ه غیرتخصص��ی
اظهارنظر میکنند ،بیان داش��ت :افراد
برای اینکه مش��هور شوند باید همه کار
بکنند .مثل قبل نیست که افراد با دانش یا با کار خیر مشهور میشدند،
در واقع مدیوم خودش تعیینکننده همه چیز است و تعیین میکند که
چه چیزی در آن بیاید .این آسیب فضای مجازی است .نظر من اما این
نیست که باید آن را تخطئه کرد و وارد آن نشد ،حتما باید از هر امکان
مدرن و هر مدیوم مدرنی برای تبلیغ درست استفاده کرد .وی افزود :ما
در این سالها سعی کردیم تنبیه کنیم ،ارشاد کنیم ،بترسانیم اما مدام
باختیم .به نظر من فضای این نوع سلبریتی را خودمان ایجاد کردیم و
این معلول سیاستهای غلط فرهنگی ما حداقل در  ۲۰سال اخیر است.
قبل از اینکه به آنها انتقادی وارد شود باید آن عدهای که فضای فرهنگی
را ول کردند به امان خدا که نه ،بلکه به امان ش��یطان پاسخ دهند ،که
البته هیچ مسؤولیتی هم نمیپذیرند و همیشه هم طلبکارند .مسؤوالن
خودشان دارند سلبریتی میشوند ،یعنی سلبریتیپندارند ،یعنی مسابقه
ش پاافتاده ،مبتذل و ناچیز
گذاشتند بین خودشان و سلبریتیهای پی 
و گاهی وقتها هم میبرند اما نمیدانند که این باز در واقع نتیجهاش
برد  -باخت کامل است.

نشس��ت خبری انتش��ارات س��وره
مهر درباره فعالیتهای این انتش��اراتی
در سیودومین نمایش��گاه بینالمللی
کتاب تهران در انتش��ارات سوره مهر با
حضور عبدالحمید قرهداغی ،مدیرعامل
انتشارات سوره مهر و مرتضی سرهنگی،
مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری
برگزار ش��د .به گ��زارش «وطنامروز»،
قرهباغ��ی در این نشس��ت با بیان اینکه  130کت��اب صوتی و 1500
کتاب الکترونیک توسط این انتشارات راهی بازار نشر شده است ،اظهار
داشت :امسال بسیاری از کتابهای خوبی را که قبال منتشر کرده بودیم
دوباره بازخوانی ،ویراس��تاری و صفحهبندی کردیم که برای چندمین
بار با فاصله  ۲۲س��اله منتشر شد .تعدادی از کتابهایی که سالهای
دور تقریظ مقام معظم رهبری را داش��ت تحت عنوان «دس��تخط»
و همچنین درخت بلوط دوباره منتش��ر ش��دند و مورد استقبال قرار
گرفتند .وی افزود :ما در بخش فروش افزایش  ۱۵درصدی داش��تیم.
مجموع آثاری که س��ال گذشته چاپ و تجدیدچاپ کردیم به حدود
 ۵۳۰عنوان کتاب میرسد که تقریبا حدود یک میلیون کتاب منتشر
کردیم .مرتضی سرهنگی ،مدیر دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری در
این مراسم با اشاره به حضور جدی خانمها در حوزه ادبیات دفاعمقدس،
اظهار داش��ت :االن خانمها وارد ادبیات پایداری شدهاند که این اتفاق
مهمی است و امسال  ۵تا  ۶عنوان کتاب از نویسندههای خانم داریم و
با نویسندههایی مواجه میشویم که جنگ آنها را نویسنده کرد.

مسؤوالن دارند سلبریتی میشوند
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رض��ا پورحس��ین ،قائممقام
مع��اون س��یمای س��ازمان
صداوس��یما ضم��ن تأکی��د
مج��دد ب��ر تکلی��ف قانونی
تلویزیون برای درآمدزایی ،از
محدودیت برای اس��تفاده از کدهای دستوری
در برنامههای تلویزیونی خب��ر داد .به گزارش
مهر ،رضا پورحسین درباره انتقادات مطرح شده
نسبت به حجم حضور اسپانسرها و مشارکت
آنها در ساخت برنامههای تلویزیون تأکید کرد:
خود تلویزیون و اساساً سازمان صداوسیما هم از
این حجم آگهی بازرگانی و مشارکت اسپانسرها
در تولی��د برنامهها راضی نیس��ت .آن میزان از
بودج��های که باید توس��ط دولت یا با تصویب
مجلس به سازمان داده شود ،به ما نمیرسد و
تکلیف میکنند خود تلویزیون باید درآمدزایی
داشته باشد .خود ما هم میدانیم این حجم از
تبلیغات به عصبانیت مخاطب منجر میشود
ولی تکلیفی است که بر دوش سازمان گذاشته
شده است .البته هرگاه سازمان با مساله قانونی
و شرعی مواجه شود حتماً اقدام عاجل میکند.
پورحس��ین در واکنش به اینکه برخی از نظر
فقهی به قرعهکش��یها و جوایز تلویزیون ایراد
وارد کردهاند هم گفت :متخصصان و اهل فقه
باید در این زمینه اظهارنظر کنند که البته باید
از مبادی رسمی کشور به دست ما برسد .با این
وجود البته فع ً
ال قرار است از کدهای دستوری
(س��تاره -مربعها) استفاده نش��ود .وی درباره
راهاندازی مس��ابقات آنالین و زن��ده نیز یادآور
ش��د :حضور اسپانس��رها در تلویزیون ممکن
است اشکال متفاوتی به خود بگیرد ،البته نوع
مش��ارکت به طراح��ی نی��از دارد ولی اینگونه
نیس��ت که این کارها رها باش��د و بحثهای
فنیو حرفهای در این باره میشود.

سریالی که داستانش با سیل تغییر کرد

با توج��ه به وقوع س��یل در
اس��تانهای مختلف کشور،
فیلمنامه سریال «#سرباز» به
کارگردانی هادی مقدمدوست
و تهیهکنندگ��ی محمدرضا
ش��فیعی دچار تغییرات ش��د .به گزارش مهر،
پیش از این قرار بود ش��خصیتهای سریال به
فراخور قصه به مناطق زلزلهزده س��فر کنند و
بخشیهایی از قصه در جریان کمکرسانی به
زلزلهزدگان روایت ش��ود اما ب��ا توجه به وقوع
سیل در شهرهای مختلف ،به منظور همدردی
با مردم و در جهت به روز شدن هر چه بیشتر
قصه ،سکانسهای مربوط به مناطق زلزلهزده به
مناطق سیلزده تغییر پیدا کرده است ،به همین
منظور گروه بزودی برای ادامه تصویربرداری به
استان خوزستان سفر میکند.

«خودساخته» به شبکه مستند میرود

مستند «خودساخته» به کارگردانی محمد
دس��تمالچیان در هجدهمین قسمت از فصل
سوم برنامه «به اضافه مستند» روی آنتن شبکه
مستند میرود .به گزارش «وطنامروز» ،در این
قسمت و پس از پخش مستند ،محمد درویش،
دبی��ر سیاس��تهای محیطزیس��ت در مرکز
بررسیهای اس��تراتژیک نهاد ریاستجمهوری
و م��زدک میررمضان��ی ،کارش��ناس و فع��ال
محیطزیس��ت میهم��ان برنامه خواهن��د بود.
مس��تند «خودس��اخته» ،ماجرای زندگی یک
شکارچی باسابقه کش��ور است که پس از آنکه
درباره محیطزیست و گونههای مختلف حیوانات
احساس خطر کرد ،شکار کردن را برای همیشه
کنار گذاش��ت و تفنگش را با ای��دهای خالقانه،
قلمزنی کرد و به دیوار آویخت .این قس��مت از
برنامه روز سهشنبه  ۲۷فروردین ساعت ۲۰:۳۰
از شبکه مستند پخش خواهد شد.
سینمایجهان

ستاره فیلمهای برگمان درگذشت

بیبی اندرسون ،ستاره سوئدی
س��ینما ک��ه در  ۱۳فیل��م به
کارگردان��ی اینگم��ار برگمان
جل��وی دوربین رفته ب��ود ،در
 ۸۳س��الگی درگذش��ت .ب��ه
گزارش خبرآنالین ،بیبی اندرسون بازیگر فیلمهای
«پرس��ونا» و « ُمهر هفتم» در اس��تکهلم چشم از
جهان فروبس��ت .اندرس��ون را به خاط��ر بازی در
فیلمهای فیلمس��از نامی س��وئد اینگمار برگمان
میشناس��ند .او در س��ال  ۱۹۶۶با بازی در فیلم
«پرسونا» جایزه گلدباگن یا همان اسکار سینمای
سوئد را دریافت کرد .اندرسون که بازی در فیلمهای
« ُمهر هفتم» و «توتفرنگیهای وحشی» را هم در
کارنامه دارد ،با بازی در «پرسونا» به شهرتی جهانی
رسید و همین سبب شد در سالهای باقیمانده از
دهههای  ۶۰و  ۷۰در بیش از  ۵۰فیلم بازی کند.

