دوشنبه  7بهمن 1398
وطنامروز شماره 2853

فرهنگوهنر

حضرت زهرا(س):

شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیای ما
و آنان که دشمن دشمنان ما باشند و نیز آنهایى که با قلب و
زبان تسلیم ما هستند ،بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج) كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي 66413792 :تحريريه 66413783 :نمابر66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک 10002231:پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا

مستند

روایتی از کمیتههای انقالب اسالمی

اولین نس��خه مجموعه مستند «کمیته» با محوریت
روایتی از فعالیتهای کمیتههای انقالب اس�لامی برای
نخستینبار در قالب مستند آماده نمایش شد .به گزارش
«وطن امروز» ،کمیتههای انقالب اسالمی ،اولین سازمان
نظامی راهاندازی ش��ده پس از وقوع انقالب اس�لامی در
سال  ۱۳۵۷بود که در تاریخ  ۲۳بهمن  ۱۳۵۷با پیام امام
خمینی(ره) تأسیس ش��د و سال  ۱۳۷۰پس از تصویب
قانون تشکیل نیروی انتظامی ،منحل و با ادغام سازمان آن
با شهربانی و ژاندارمری ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران تأسیس شد .حاال سیر تحولی این سازمان از آغاز تا
پایان در مجموعه مستند «کمیته» روایت میشود .مستند
«کمیته» به تهیهکنندگی مصطفی فتاحی و کارگردانی
عبدالحسین بدرلو به سفارش خانه مستند انقالب اسامی
توسط مرکز هنری -رسانهای ُمح ِرم تهیه و تولید شده است.

سینما

رونمایی از لوگوی «خروج»

لوگوی فیلم سینمایی «خروج» به
کارگردانیابراهیمحاتمیکیارونمایی
ش��د .به گ��زارش «وطن ام��روز»،
لوگ��وی فیلم س��ینمایی «خروج»
ب��ه کارگردان��ی ابراهیم حاتمیکیا
و تهیهکنندگی حبیب والینژاد رونمایی ش��د .این لوگو
توس��ط خان��ه طراحان انقالب اس�لامی طراحی ش��ده
اس��ت .اولین نمایش تازهترین اثر ابراهیم حاتمیکیا در
سیوهش��تمین جش��نواره فیلم فجر خواهد بود .فرامرز
قریبیان ،پانتهآ پناهیها ،جهانگیر الماسی ،مهدی فقیه،
محسن صادقینس��ب ،محمد فیلی ،آتش تقیپور ،اکبر
رحمتی،رامینپورایمان،حمیدابراهیمی،مسعودرحیمپور،
علیرضا مهران و سام قریبیان به همراه کامبیز دیرباز ،گیتی
قاسمی و محمدرضا شریفینیا در فیلم سینمایی «خروج»
به ایفای نقش پرداختند« .خروج» بیستمین فیلم ابراهیم
حاتمیکیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است.

کتاب

یک روایت معتبر
از حماسه  6بهمن مردم آمل

کتاب «ی��ک روایت معتبر درباره حماس��ه  6بهمن
مردم آمل» به قل��م زهرا نبوی از مجموعه «یک روایت
معتبر» انتشارات «بهنشر» به بازار کتاب آمد .به گزارش
«وطن امروز» ،این کتاب از مجموعه «یک روایت معتبر»
بهنشر(انتشارات آستان قدس رضوی) ،تالیف زهرا نبوی
با بررس��ی حماسه مردم آمل در بهمنماه  1360به ارائه
توضیحات درباره اتحادیه کمونیستها قبل و پس از انقالب
اس�لامی ایران ،نقش این گروه در جنگهای مسلحانه و
رویدادهای مربوط به حماسه مردم آمل در برابر منافقان
میپ��ردازد .این اثر با تصاویری از کمونیس��تها قبل از
حمله به آمل ،عزل بنیصدر و تالش نیروهای مردمی در
درگیریهای آمل نیز همراه است« .یک روایت معتبر درباره
حماسه  6بهمن مردم آمل» در  64صفحه در قطع رقعی
کوتاه و با تیراژ هزار نسخه در کتابفروشیهای سراسر کشور
در اختیار مخاطبان و کتابدوستان قرار دارد.

هیأت داوران سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر مشخص شد

شکست مجدد تحریمیها با هیأت  9نفره سینمایی

■■یک جمع بشدت سینمایی

«نرگس آبیار» نویسنده و کارگردان سینما« ،تورج اصالنی»
احس�ان س�المی :روز
کارگردان و مدیرفیلمبرداری سینما« ،عباس بلوندی» طراح
گذشته ابراهیم داروغهزاده
صحنه و لباس سینما« ،فریدون جیرانی» نویسنده و کارگردان
در حکم�ی اعض�ای هی�أت
سینما« ،سعید راد» بازیگر سینما« ،محمدمهدی عسگرپور»
داوران سیوهشتمین جشنواره
کارگردان و تهیهکننده سینما« ،طهماسب صلحجو» منتقد
فیل�م فجر را اعلام کرد ت�ا پس از
سینما« ،مازیار میری» کارگردان سینما و «رضا پورحسین»
مدیرفرهنگ��ی  9داوری هس��تند که امس��ال آثار بخش مدتها شایعهسازی در ارتباط با تحریم
«سودای سیمرغ» را مورد ارزیابی قرار میدهند .اولین نکته جشنواره فیلم فجر از سوی برخی هنرمندان،
اعلام ترکیب  9نف�ر ه هیأت داوران ای�ن دوره از
جالب توجه در ارتباط با این ترکیب آن است که از میان 9
جش�نواره فجر ،پاس�خی دوباره ب�ه مدعیان
داور جش��نواره امسال 8 ،نفر آنها چهرههایی کامال سینمایی
تحری�م مهمترین رویداد س�ینمایی
هستند؛ اتفاقی که نشان میدهد برخالف جوسازیهای اخیر
کشور باشد.
از س��وی برخی رس��انههای جریان شبهروش��نفکری و البته
تالشهای گسترده برخی چهرهها در داخل و خارج از کشور
امسال را باید انتخاب  9داور برای حضور در
برای تحت فشار قرار دادن جشنواره فیلم فجر از طریق انصراف
این رویداد به جای ترکیب  7نفره مرس��وم
هنرمندان ،اتفاقا امسال ترکیبی کامال سینمایی قرار است به
به عنوان هیأت داوران جش��نواره دانس��ت.
قضاوت آثار راهیافته به این رویداد بپردازد؛ تصمیمی هوشمندانه
در ش��رایطی که در این مدت اخیر برخی
در پاس��خ به حاشیهس��ازانی که مترصد ایجاد حاشیهای تازه
رس��انههای حامی تحریم جشنواره فجر
ب��رای این رویداد بودند ،بویژه اگر حضور چهرههای مدیریتی
مدعی این بودن��د چهرههای متعددی از
در این ترکیب پررنگتر بود ،قطعا منجر به ایجاد جوی منفی
اهالی سینما پیشنهاد حضور در جمع داوران
علی��ه این رویداد و تبلیغ روی مس��أله تحریم فجر از س��وی
جشنواره فجر را به خاطر اتفاقات اخیر نپذیرفتهاند
چهرههای سرشناس هنری میشد اما این ترکیب سینمایی با
اما اتفاقا امسال برخالف هر سال که  7نفر به عنوان
حضور چهرههای سرشناس از اهالی سینما باب ایجاد چنین
هیأت داوران جش��نواره به قض��اوت آثار
حاشیههایی را بست.
راهیافته به این رویداد میپرداختند ،امسال
■■ضرب ه نهایی به پروژه تحریم فجر با  9داور!
ترکیبی  9نفره قرار استاین کار را انجام
اما یکی دیگر از نکات جالب توجه در ارتباط با ترکیب داوران
اهدای  2جایزه تازه به فیلمی ضدجنگ که از مدعیان جدی اسکار  2020است

 1917یک قدم به اسکار نزدیکتر شد

گروه فرهنگ و هنر :در مراس��م اهدای جوایز  ۲۰۲۰انجمن
کارگردانهای آمریکا« ،سم مندس» کارگردان فیلم سینمایی
« »1917ب��ه عنوان برترین کارگردان س��ال انتخاب ش��د.
همچنین «راجر دیکینز» فیلمبردار فیلم « »۱۹۱۷از سوی
انجمن فیلمبرداران آمریکا به عنوان بهترین فیلمبردار سال
انتخاب ش��د .به گزارش «وطن ام��روز» ،هفتا دودومین دوره
جوایز ساالنه انجمن کارگردانهای
آمری��کا ( )DGAدر ش��رایطی
ب��ه کار خ��ود پای��ان داد ک��ه
س��م مندس ،کارگردان فیلم
سینمایی « »1917به عنوان
برترین کارگردان سال انتخاب
ش��د ،آن هم در ش��رایطی
ک��ه کوئنتی��ن تارانتین��و
ب��رای «روزی روزگاری در
هالیوود» ،تایکا وایتیتی برای

تلویزیون

«کتونی زرنگی»
به ایستگاه پایانی رسید

امیرحس��ین صدی��ق جدیدترین
بازیگ��ری اس��ت ک��ه به س��ریال
«کتونی زرنگی» پیوسته است .به
گ��زارش «وطن ام��روز» ،همزمان
ب��ا آخرین روزه��ای تصویربرداری
س��ریال «کتونی زرنگی» به کارگردانی علی مالقلیپور
و تهیهکنندگی محمدرضا شفاه ،امیرحسین صدیق در
نقش یک مامور امنیتی جلوی دوربین این سریال رفت.
همچنین ساخت موسیقی و جلوههای ویژه این سریال به
ترتیب توسط فواد سمیعی و حسن نجفی در حال انجام
است تا بزودی از نیمه بهمنماه روی آنتن شبکه  3سیما
برود .هدایت هاشمی ،افسانه چهرهآزاد ،ملیکا شریفینیا،
علی س��لیمانی ،جواد پورزند ،شاپور کلهر با معرفی زوج
علیرضا جعفری و مصطفی ساس��انی ،با حضور محمود
جعفری و امیرحسین صدیق ،با هنرمندی برزو ارجمند
و سحر ولدبیگی و بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی و
عماد شعبانی در «کتونی زرنگی» ایفای نقش میکنند.

سینمای جهان

نتفلیکس جایزه بهترین انیمیشن
سال را برد

گروهی از نویسندگان و شاعران کشور به سیستانوبلوچستان رفتند

اهل ادب در دل سیل

جمع��ی از نویس��ندگان و ش��اعران ب��ا
حضور در مناطق س��یلزده جنوب اس��تان
نوبلوچستان با اهالی این منطقه دیدار
سیستا 
کردند .به گزارش «وط��ن امروز» ،جمعی از
نویس��ندگان و شاعران به همت بنیاد شعر و
ادبیات داس��تانی ،طی روزهای پنجش��نبه و
جمعه ۳و ۴بهمن با حضور در مناطق سیلزده
جنوب اس��تان سیستانوبلوچستان ،از اهالی
این منطقه دلجوی��ی کردند .در این برنامه 2
روزه ،اسماعیل امینی ،محمدرضا بایرامی ،رضا
امیرخانی ،شهریار عباسی ،غالمرضا طریقی و مهدی قزلی با سفر
نوبلوچستان مانند کالنی،
به روستاهای جنوب استان سیستا 
اورکی ،فرالن ،درگانها ،کهیری و زرآباد با ساکنان این مناطق
دیدار و گفتوگو کردند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت
آنان قرار گرفتند .همچنین در اینسفر ،فرآیند راهاندازی کتابخانه

در روستای کالنی (مرزیترین روستای ایران)
آغاز شد .اهدای کتاب و نوشتافزار به کودکان
این روستاها ،از برنامههای گروه اعزامی بنیاد
به این مناطق بود .همچنین همه کتابهای
بخش ش��عر کودک و نوجوان جشنواره شعر
فجر به کتابخانه بهار روس��تای رمین چابهار
اهدا ش��د .بنیاد شعر و ادبیات داستانی پیش
از این ،طی فراخوانی از اهالی فرهنگ ،ادبیات
و عموم مردم درخواست کرده بود کتابها و
اقالم فرهنگی را برای اهدا به مناطق سیلزده
نوبلوچس��تان ،به نشانی بنیاد ارسال کنند .قرار است
سیستا 
کتابه��ای داوری ش��ده در جای��زه ادبی ج�لال آلاحمد و
جشنواره شعر فجر ،همزمان با برگزاری اختتامیه چهاردهمین
جشنواره بینالمللی شعر فجر برای توزیع در مناطق مختلف
نوبلوچستان ،تحویل اداره کل ارشاد ایناستان شود.
سیستا 

مهناز افشار از شریک جرم میگوید!

ادامه افشاگری درباره تنابنده
جوای��ز «آنی» که به معرفی بهترینهای انیمیش��ن
هر س��ال اختصاص دارد ،انیمیشن بلند «کالوس» را به
عنوان بهترین انیمیشن  ۲۰۱۹انتخاب کرد .به گزارش
«وطنامروز» ،در مراس��م جوایز آنی ،کمپانی نتفلیکس
با انیمیش��ن «کالوس» موفق به کسب  ۷جایزه شد که
ش��امل بهترین انیمیشن بلند و بهترین کارگردانی بود.
«کالوس» که ساخته سرخیو پابلوس است اولین انیمیشن
بلند نتفلیکس است که به عنوان برنده شگفتانگیز جوایز
آنی شناخته شد .این مراسم که هر سال از سوی انجمن
بینالمللی فیلم انیمیشن (آسیفا -هالیوود) برگزار میشود،
بهترین انیمیشنهای سال را انتخاب میکند« .کالوس»
موفق شد تا  ۷جایزه از جوایز آنی  ۲۰۲۰شامل بهترین
انیمیشن بلند ،کارگردانی ،تدوین ،طراحی تولید ،طراحی
شخصیت و استوری بورد را از آن خود کند.

مهناز افشار طی  2روز گذشته با انتشار چند
ت در صفحه شخصی خود ،محسن تنابنده
توئی 
را عامل ایجاد برخی حاشیههای پیش آمده برای
خود معرفی کرد .به گزارش «وطن امروز» ،مهناز
افشار که سال گذشته با حضور به عنوان نقش
اول فیلم سینمایی «قسم» که محسن تنابنده
کارگردانی آن را برعهده داشت ،برای نخستینبار
در یک اثر نمایشی با او همکار شده بود ،بتازگی
و همزمان با انتشار نسخه نمایش خانگی این اثر
به انتقاد از کارگردان این اثر پرداخته و حرفهای
قابل تاملی در ارتباط با تاثیر محسن تنابنده در مشکالت پیش
آمده برای خود در این مدت اخیر زده اس��ت .افش��ار در رشته
توئیتی با حمله به تنابنده نوشته« :قسم بزودی در شبکه خانگی!
نمیدونم چقدر حذف مجدد تصویرم واقعیه .فقط دلم میخواد
اینباربگم،محسنتنابندهکاشبیایدربارهتنهاشکایتخصوصی
من که مربوط به طلبه آملی و موضوع صیغه شدن زنان ایرانی

به حشدالشعبی هس��ت ،شفافسازی کنی و
کال بگی چرا همیش��ه به فکر خودت بودی نه
عوامل »...افش��ار در ادامه این توئیت ،با اش��اره
به نقش تحریککننده تنابنده برای اظهارنظر
غیرکارشناس��ی و دروغ افشار درباره «موضوع
صیغه ش��دن زنان ایرانی به حشدالش��عبی» و
ش��کایت خصوصی طلبه آملی از او ،نوش��ت:
«شلوغ کاری مشهد ،موضوع اختتامیه جشنواره
اسکریتشات طلبه آملی که برای من فرستادی
و ...بیا توضیح بده که چطور گودال من رو خالیتر
کردی .بگو چطور خودتون منو حذف کردید» .او اما در تازهترین
توئیت خود روز گذشته درباره این ماجرا نوشته است:«و در آخر
از قوهقضائیه و مسؤوالن محترم مربوطه سوال دارم ،درباره اتهام
نسبت داده شده به من اگر شریکی وجود داشته باشه آیا او هم
مشمول اتفاقات مشابه ،قضاوت و تاوان و احضاریه و ممنوعیت و
حذف و غیره میشه یا فقط مهناز افشار؟!»

دهند و این یعنی نهتنها پروژه تحریم جشنواره فجر با حضور
چهرههایی سینمایی در جمع هیأت داوران امسال شکست
خ��ورد ،بلکه در ی��ک قدرتنمایی جالب
از س��وی برگزارکنندگان این رویداد،
تعداد داوران نیز افزایش پیدا کرد تا
نشان دهند جشنواره فجر با وجود
همه این حاشیهسازی قرار است
با قدرت به کار خود ادامه دهد.

■■ترکیب�ی متنوع برای قضاوت
فجر 38

در ترکیب جش��نواره امس��ال 4
کارگ��ردان س��ینما ،ی��ک بازیگر پیشکس��وت ،یک
فیلمبردار ،یک طراح صحنه و لباس ،یک منتقد سینما
و ی��ک مدیر فرهنگی حضور دارند .ش��اید
در ن��گاه اول وزن حض��ور کارگردانها
در ای��ن ترکیب بیش��تر باش��د ولی
نکته اینجاس��ت که عموم چهرههای
حاض��ر در این ترکیب ،عالوه بر تجربه
کارگردانی ،در حوزه فیلمنامهنویسی و
تهیهکنندگی سینما نیز فعالیت دارند و از
این نظر صالحیت آنها برای اظهارنظر در
زمینه مسائل مرتبط با سناریو و مسائل
تولیدی یک اثر سینمایی نیز قابل قبول
است .همچنان که مثال تورج اصالنی که به
عنوان تنها فیلمب��ردار حاضر در این ترکیب
حضور دارد ،سابقه فیلمسازی نیز دارد و از این
«جوج��و خرگوش» ،بونگ جون هو ب��رای «انگل» و مارتین
اسکورس��یزی برای «مرد ایرلندی» دیگر نامزدهای فهرست
دریافت جایزه دستاورد چشمگیر کارگردانی در این بخش بودند.
دریافت این جایزه میتواند در بیشتر موارد نشاندهنده برنده
جایزه کارگردانی اسکار هم باشد و پس از موفقیت «»1917
در گلدن گلوب ،این موفقیت را باید یک گام جدی دیگر در
مسیر رسیدن این فیلم به جوایز اصلی اسکار  2020دانست.
آلخاندرو گونزالس ایناریتو برای «بردمن» و «بازگشته از گور»،
دمین ش��ازل برای «الال لند» ،گییرمو دل تورو برای «شکل
آب» و آلفونسو کوارون برای «رما» دیگر چهرههایی بودند که
پس از دریافت این جایزه در همان سال موفق به دریافت جایزه
اسکار بهترین کارگردانی شدند و از این نظر شانس کارگردان
« »1917نیز برای تکرار این اتفاق باالست.
در بخش بهترین مستند این جایزه نیز استیون بوگنار و جولیا
ریشرت برای «کارخانه آمریکایی» برنده شدند .همچنین در
بخش تلویزیونی بیل هادر جایزه سریال کمدی را برای «بری»
برد و کارگردانهای «خانم میزل شگفتانگیز» و «ویپ» را پشت
سر گذاشت .نیکول کاسل کارگردان «نگهبانان» نیز برای سریال
درام برنده جایزه شد و کارگردانهای «جانشینی» و «بازی تاج و
تخت» را پشت سر گذاشت .جوان ِرنک کارگردان «چرنوبیل»

نظر هیأت داوران میتواند نگاهی جامعتر به مسأله فیلمبرداری
آثار راهیافته به جشنواره داشته باشد.

■■سال سخت فجر و داوران آن

البته ترکیب فعلی با وجود همه نقاط قوتی که برای آن ذکر
کردیم ،خالی از ایراد نیست و جای خالی چهرههای نامدارتر در
این ترکیب دیده میشود؛ برای نمونه شاید بهتر بود در زمینه
حضور منتقدان س��ینمایی یا مدی��ران فرهنگی و تلویزیونی از
چهرههایی موثرتر و نامدارتر در این ترکیب اس��تفاده میش��د
که وزن هیأت داوران این رویداد سینمایی را باالتر ببرد .با این
همه ،با توجه به در پیش بودن یکی از دورههای سخت جشنواره
فیلم فجر از منظر حضور چهرههای سرشناسی همچون ابراهیم
حاتمیکیا ،مجید مجیدی ،مس��عود کیمیایی ،محمدحسین
مهدویان و ...در این رویداد ،انتخاب ترکیبی که هم از منظر اعتبار
و جایگاه سینمایی و هنری در جایگاه مناسبی قرار داشته باشد و
هم بتواند توانایی قضاوت و داوری آثار بزرگان سینمای ایران را
یوهشتمین
داشته باشد ،کار سختی بوده که برگزارکنندگان س 
جشنواره فیلم فجر تقریبا از پس آن برآمدهاند .البته از همین
حاال هم میش��ود پیشبینی کرد با توجه به عالیق سینمایی
عم��وم چهرهه��ای حاضر در این جمع ،ش��انس برخی آثار در
زمینه داوری در جمع این  9نفر بسیار کمتر از آثار دیگر است
و احتماال برخی فیلمها و کارگردانها از شانس بیشتری برای
رس��یدن به جوایز جشنواره امسال برخوردارند اما با این همه،
در شرایط فعلی ،حضور همین ترکیب سینمایی به عنوان هیات
داوران جشنواره فجر را باید به فال نیک گرفت؛ آن هم در سالی
که فش��ارهای بسیاری از سوی برخی چهرهها و رسانهها برای
به حاشیه راندن مهمترین رویداد سینمایی کشور وجود داشت.
جایزه بخش سریال کوتاه را برد تا ایوا دوورنی برای «وقتی آنها
ما را میبینند» ،وینس گیلیان برای «ال کامینو» و توماس کیل
برای «فاسی /وردون» را جا بگذارد.
اما خبر دیگر در ارتباط با باال رفتن شانس فیلم «»1917
برای درخشش در اسکار  2020را باید مربوط به اهدای جایزه
بهترین فیلمبردار به راجر دیکینز فیلمبردار فیلم « »۱۹۱۷از
سوی انجمن فیلمبرداران آمریکا دانست .بر اساس آنچه هالیوود
ن بار از سوی
ریپورتر نوشته ،فیلمبردار « »۱۹۱۷برای پنجمی 
انجمن فیلمبرداران آمریکا به عنوان بهترین فیلمبردار در جوایز
 ۲۰۲۰انتخاب شد .راجر دیکینز این افتخار را برای فیلمبرداری
« »۱۹۱۷س��م مندس در یک ش��ات کس��ب کرده و بهترین
یوچهارمین دوره جوایز جامعه فیلمبرداران آمریکا
فیلمبردار س 
( )ASCشده است .دیکینز پیشتر برای «رهایی از شاوشنک»،
«مردی که اینجا نبود»« ،اسکایفال» و «بلید رانر  »۲۰۴۹این
جایزه را دریافت کرده بود .در  ۵سال از  ۱۰سال اخیر ،برندگان
انجمن فیلمبرداران با برندگان اسکار در همان رشته یکی بودهاند.
سال  ۲۰۱۷دیکینز برای «بلید رانر  »۲۰۴۹برنده هر  2جایزه
شد .در این مراسم همچنین فیلمبردار «هانیلند» یا «سرزمین
عسل» یعنی فیمی دائوت و سمیر لیوما در بخش مستند به
عنوان برنده انتخاب شدند.

در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر مطرح شد

خانه تئاتر باید در همه وجوه حامی اهالی تئاتر باشد
ش��هرام کرمی و نادر برهانیمرند در نشس��ت خبری
جشنواره تئاتر فجر ش��کوفایی تئاتر را در گرو همدلی و
هماهنگی اعضای این حرفه دانستند.
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،ش��هرام کرمی ،مدیرکل
هنرهای نمایش��ی در نشست خبری جشنواره تئاتر فجر
گفت :در گردهمایی بزرگ فجر ،خانواده تئاتر همیشه سهم
زیادی در آن داشته و هنر نمایش ایران به این واسطه در
سطح بینالمللی معرفی شده است .فجر با سرمایه عظیم
هنرمندان آغاز ش��ده و ما می��راثدار یک رویداد مهم در
منطقههستیم.
وی در ادام��ه درباره حمایت نکردن خانه تئاتر از اداره
کل هنرهای نمایشی در جریان انصرافها بیان کرد :درباره
بیانیه خانه تئاتر نظری ندارم ،چون به عنوان یک صنف
اظهارنظر کرد اما اعتقاد دارم خانه تئاتر باید در همه وجوه
بتواند حامی اهالی تئاتر باشد .دوست داشتم به صیانت از
اهالی تئاتر توجه شود.
وی ادامه داد :در  ۲س��ال گذش��ته من همه تالشم را
کردهام که بدبینی نسبت به خانه تئاتر را کم کنم.
انتظار داش��تم خانه تئاتر با نگاه وس��یعتر و
چشمانداز روشنتری به اتفاقات نگاه کند و
حامی همه طیفهای هنری باشد.
برهانی مرند ،دبیر جش��نواره فیلم
تئاتر نیز در بخشی دیگر درباره حضور
گروههای خارجی در جش��نواره فجر
گفت :در بخش بینالملل ما بدرستی
الزام مسابقه را حذف کردیم .بحث
این بود ک��ه غیررقابت��ی بودن به
جشنواره بودن نزدیکتر است و اگر
مسابقه برگزار میشود باید حداقل
 30نمایش حضور داش��ته باشد که
نیمی از آن خارجی باش��د .امس��ال
وضعیت مالی وحش��تناک بود .س��ال
گذش��ته وضع ما برای بلندپروازی بهتر
بود و امسال  25میهمان خارجی در بخش
بازار حضور دارند.

وی درباره ترکیب افراد در بخشهای مختلف گفت :در
بخش رادیوتئاتر از  10اثر به  11اثر رس��یدیم که در این
بخشها آثاری را با موضوع شهید سلیمانی و سانحه هوایی
هواپیمای اوکراینی تدارک دیدیم.
برهانیمرند افزود :در حوزه نشر قرار است کتاب جامع
تاریخچه تئاتر فجر از دوره یکم تا س��یوهفتم به  2زبان
فارسی و انگلیسی بهصورت دیجیتال رونمایی شود و 3
کتاب پوس��تر و عکس و نمایشنامه نیز منتشر میشود،
همچنین از آندرانی��ک خچومیان ،کریم اکبری مبارکه،
حسین عاطفی و مهدی نظیری نیز تجلیل میشود .وی
درباره بلیتهای جشنواره فجر هم گفت :قیمت بلیتها
نسبت به پارسال افزایش نداشته است .سایت فروش تیوال
اس��ت که از شب هشتم بهمن سایت فروش باز میشود.
یوهشتمین جشنواره تئاتر فجر از دهم تا بیستویکم
س
بهمنماه در سالنهای شهر تهران برگزار میشود.

