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گروه فرهنگ و هنر- چهار فیلم 
کوتاه »هفته شــانزدهم«، »تاژبازی«، 
»نام مرده« و »گوسفندان ما را خواهند 
بلعیــد« در قالب بســته فیلــم کوتاه 
»چهارراه« از امروز دوشــنبه ۲۷ دی 
ماه اکران خود را در ســینماهای این 

موسسه آغاز می کنند.
فیلم کوتــاه »هفته شــانزدهم« 
بــه کارگردانــی هاشــم جهرمی و 
تهیه کنندگی پویان صادقی تولید شده 

است.
در خالصــه داســتان این فیلم 
کوتاه ۲۵ دقیقه ای آمده اســت: »محیا 
زنــی جوان و باردار بــا تهدید جانی 
همسر بدهکارش برای نجات زندگی 
خود و همسرش از شرایط خطیر مالی 
تصمیم به انجام نقشه ای می گیرد. اما 
برای عملی کردن نقشه خود مسیری 

تاریک را برمی گزیند.«
حمیدرضا  ســتّاری،  مهرنوش 
نــوروزی، دنیــا جهانمنــش، میثم 
فخرایی، امیر زمستانی، بهاره ودادی، 

مهدی مرادی و مریم بی رنگ از جمله 
بازیگران »هفته شانزدهم« هستند.

فیلــم کوتــاه »تاژبــازی« بــه 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
مهدی مهائی داستان دلقکی را روایت 
می کند که در شــهربازی کوچکی در 
ایران، ســیبل توپ ها قرار می گیرد. او 
برای اســتخدام وکیــل و گرفتن حق 
حضانــت دختــرش در دادگاه، نیاز 
بــه حقوقش دارد، امــا صاحب غرفه 

شهربازی از دادن پول طفره می رود.
تاژبــازی در لغــت بــه معنی 
خیمه شــب بازی اســت و داســتان 
انسان هایی را نمایش می دهد که مانند 
عروســک هایی به نخ کشــیده شده، 
بازیچه دســت آدم هایی هستند که در 
طبقه اجتماعی و اقتصادی باالتری از 

آن ها زندگی می کنند.
بازیگــران این فیلــم کوتاه ۲۵ 
دقیقه ای که محصول ســال ۹۹ است، 
عبارتند از خســرو احمــدی، حامد 
وحید، بهروز قادری، بنیامین پیروانی، 

محمد خوشبخت و آنیسا رنجبر.
»نام مــرده« عنــوان دیگر فیلم 
کوتاه بســته »چهارراه« به نویسندگی 
سیدفرید حســینی و عاطفه رحمانی 
و تهیه کنندگی و کارگردانی حســین 

میرزامحمدی است.
در خالصــه داســتان این فیلم 
کوتــاه ۳۰ دقیقــه ای آمده اســت: با 
خودکشــی ســعید در یکی از مراکز 
نگهداری از کــودکان کارتن خواب 
بهزیســتی، انگشــت اتهام به سمت 
گــروه فیلمبرداری می رود که یک ماه 

قبل از حادثه در همان مرکز مشــغول 
ســاخت فیلم بودند و سعید هم در آن 
بــازی می کرد. بــا ورود الدن بازیگر 
اصلی فیلم بــه آن مرکز حقایقی تلخ 

آشکار می شود.
بازیگران »نــام مرده« عبارتند از 
شیرین اسماعیلی، تینو صالحی، محمد 
صادق ملک، علیرضا زارع پرســت، 
محمــد فرهــادی، علیرضا حکیمی، 
امید ســلمانی، مهــدی مردمی و ایلیا 
قندهاری.فیلــم کوتــاه ۱۱ دقیقه ای 
»گوســفندان ما را خواهنــد بلعید« 

به نویســندگی مجتبی رســتم پور و 
کارگردانی مصطفی رستم پور و عاطفه 
رضایان ساخته شده و تهیه کنندگی آن 
برعهده انجمن ســینمای جوان ایران 

)دفتر شهرکرد( بوده است.
در خالصه داستان این فیلم کوتاه 
آمده است: داستان زندگی دختری به 
نام طاهره که قربانی رسم ازدواج زود 
هنگام و در ســن پایین است. طاهره 
حاال می خواهد تالش کند تا از تکرار 
تجربه های تلخ خود برای خواهرش 

خاطره جلوگیری کند.

طاهره شریفی، محمد شکروی، 
رضا علیجانی، احسان اطمینان، هانیه 
فرزیــن و علی حســن فرزین گروه 

بازیگران »گوســفندان ما را خواهند 
بلعید« را تشکیل می دهند.

فیلم های کوتاه این بسته پیش از 

این در جشنواره های مختلف داخلی 
و خارجی حضور داشته و افتخارهایی 

را کسب کرده اند.

 
گروه فرهنــگ و هنر- رامین 
ســهراب کارگردان فیلم سینمایی 
»الیه هــای دروغ« از آثار راه ِیافته به 
چهلمین جشنواره فیلم فجر عنوان 
کــرد که در ۵ ســالگی با جمشــید 

هاشم پور هم بازی بوده است.
کارگردان  ســهراب  رامیــن 

فیلم ســینمایی 
ی  یه هــا ال «
دروغ« از آثار 
به  راه یافتــه 

چهلمین جشنواره فیلم فجر درباره 
آماده ســازی این فیلم گفت: تدوین 
فیلــم به پایان رســیده اســت و در 
حــال تصحیح رنگ و طراحی صدا 
و موسیقی هســتیم که امیدواریم به 
زودی این مراحل هم به پایان برسد و 
فیلم آماده حضور در جشنواره شود.
وی درباره فرآیند ساخت این 
پروژه توضیح داد: ساخت این فیلم را 
سه سال پیش آغاز کردیم اما متأسفانه 
در فرآیند تولید و حین فیلمبرداری 
پای من شکســت. از آنجایی که کار 
تولید ســنگین بود و خودم به عنوان 
بازیگر نقــش اصلی کارهای 
بدلکاری و اکشــن را هم 
خــودم انجام می دادم، در 
یکی از سکانس ها پایم 
شکست و مجبور شدم 
برای عمــل و مداوای 
پــا به فنالنــد بروم. 
ایــن مراحل طول 
کشــید. بعد از آن 
وقتی بــرای ادامه 
کار به ایران آمدیم 
هــم ســروصدای 
چندانــی نکردیم و 
در ســکوت کار را 

پیش بردیم.
ادامه  سهراب 
داد: از آنجایی که من 
فیلمســاز شناخته شده ای در 
ایران نیستم، تمایل داشتیم کار در 

سکوت تولید شــود و عالقه ای هم 
به حاشیه ســازی برای آن نداشتیم. 
فشــارهایی البته روی ما بود. برخی 
پیگیر بودند که چرا پروژه نیمه کاره 
رها شــده است؟ این در حالی است 
که من نهایت تــالش خود را کرده 
بودم و حتی سه روز بعد از شکستگی 
پا، با پای گچ گرفته سر صحنه حاضر 
شــدم اما بعد از آن درد آنقدر شدید 
شد که مجبور شدیم تولید را متوقف 

کنیم.
بدلکاری را پیدا نکردم که 
بتواند کارهایــی که من انجام 

می دهم را انجام دهد
این کارگردان و بازیگر درباره 
دالیلش برای عدم استفاده از بدلکار 
در صحنه های اکشن فیلم هم گفت: 
شاید تعریف از خود به نظر برسد اما 
واقعیت این است که کسی در ایران 
پیــدا نکردیم که بتواند حرکت هایی 
را کــه من انجام می دهم، انجام دهد. 
مــن از ۵ ســالگی کار رزمی را آغاز 
کرده ام و در هالیوود هم تجربه هایی 
در زمینه کارگردانی حرکات اکشن و 
بدلکاری داشته ام. رشته اصلی حرفه 
مــن از بدلکاری آغاز شــد و بعد به 

هنرپیشگی رسید و بعد کارگردانی.
حدود ۵ ســالم بود که در کنار 
جمشید هاشم پور در یک فیلم بازی 

کــردم و از آن زمان عالقه ویژه ای به 
فیلم های رزمی داشتم. خیلی دوست 
داشــتم به ایران برگردم و فیلمی در 

ژانر اکشن بسازم
ســهراب ادامه داد: مــن از ۵ 
سالگی از ایران به فنالند رفتم و بعد 
از آن هم عازم آمریکا شدم و به همین 
دلیل در فنالند و آمریکا بزرگ شده ام 
و بیشترین تجربه کاری ام هم در این 
دو کشــور بوده اســت. واقعیتش از 
فیلم هــای آپارتمانی و فیلم هایی که 
فضــای ایران را بد نشــان می دهند، 
خســته شــده بودم و از آنجایی که 
باالخــره یک ایرانی هســتم، عالقه 
داشتم فیلم های آبرومندی از سوی 
ایران پخش شود. سینمای ایران فیلم 
در ژانر اکشــن نداشت و می دانستم 
هــم که کار ســختی در ایــن زمینه 

خواهم داشت.
وی افزود: حدود ۵ ســالم بود 
که در کنار جمشــید هاشــم پور در 
یــک فیلم بازی کــردم و از آن زمان 
عالقــه ویژه ای بــه فیلم های رزمی 
داشتم. خیلی دوست داشتم به ایران 
برگردم و فیلمی در ژانر اکشن بسازم. 
واقعیت این اســت که کار برای من 
در کشــورهای دیگر راحت تر بود و 
واقعاً اینجا اذیت شدم. فکر نمی کردم 
کار در ایران اینقدر ســخت باشد و 

واقعاً تولید ایــن پروژه خیلی طول 
کشید اما ارزشــش را داشت. آنقدر 
جــوان در ایران داریم کــه در کنار 
فیلم های خانوادگــی و آپارتمانی، 
فیلم های اکشــن هم دوست دارند و 
به همین دلیل عالقه داشــتم این ژانر 
را در کشورم احیا کنم تا کارگردانان 
و تهیه کنندگان دیگر هم ســراغ این 

ژانر بیایند.
کارگــردان فیلــم ســینمایی 
»الیه های دروغ« درباره سفر خود به 
ایران تأکید کرد: صرفاً برای ساخت 
ایــن فیلم به ایــران آمده ام و پیش از 
این هم هیچ فیلمی در ایران نساخته 
بــودم. فعالیت دیگــری هم در این 

مدت نداشته ام.
سهراب درباره سرمایه گذاری 
بنیاد ســینمایی فارابی در فیلم خود 
به عنوان محصول مشترک سینمای 
ایران و فنالند عنوان کرد: فیلمسازان 
زیادی هســتند که به بنیــاد فارابی 
مراجعه می کننــد تا جذب حمایت 
کنند اما باید خــود را به بنیاد فارابی 

ثابت کنند. 
مــن فیلــم کوتاهــی بــه نام 
»ویولن« ساخته ام که در ۱۸ فستیوال 
بین المللی حضور داشــت و همان 
فیلم کوتاه هم پشتوانه ای شد تا بنیاد 
فارابی متوجه شود من استعدادش را 

دارم که کارگردانی یک فیلم اکشن را 
برعهده بگیرم. با توجه به پروداکشن 
کار و اینکه تالش داشتیم دو کشور را 
در این پروژه پیوند بزنیم، بنیاد فارابی 
هــم از ما حمایت کرد. ما توانمندی 
خودمان را ثابت کردیم و نشان دادیم 
که قابلیت استفاده از این حمایت را 

داریم.
برای  را  »الیه های دروغ« 
اکران در خارج از کشور ساختم
وی دربــاره برنامه ریزی برای 
اکران فیلــم »الیه هــای دروغ« در 
کشــور فنالنــد گفت: اساســاً من 
ایــن فیلم را برای خارج از کشــور 
ســاخته ام تا ثابت کنم که ســینمای 
ایران قابلیت ســاخت فیلم اکشن را 
هم دارد. مشاوران خوب آمریکایی 
و فنالندی در فرآیند این فیلم در کنار 
خودم داشتم که بتوانم فیلم باکیفیتی 
بسازم. صددرصد این فیلم در خارج 
از کشور هم اکران می شود. قرار است 
در جشنواره های آمریکایی، اروپایی 
و آسیایی با این فیلم شرکت کنیم و در 
حال حاضر هم پخش کننده ای بسیار 
قوی برای فیلم مان داریم. امید داریم 
فیلم بتواند در خارج از کشــور هم 

موفق باشد.
اگر مخاطبان »الیه های دروغ« را 
دوست داشته باشند، در تجربه بعدی 

طنز و اکشن را تلفیق می کنم و فیلمی 
مشابه فیلم های جکی جان می سازم 
تا در کوچه پــس کوچه های تهران 
قهرمان های فیلم به دنبال هم بدوند!

سهراب با تأکید بر اینکه ساخت 
این فیلم بــه تنهایی برایش در ایران 
مقــدور نبود ادامه داد: فارابی در این 
زمینه حمایت بسیار خوبی از ما کرد. 
هم ما به بنیاد فارابی نیاز داشــتیم و 
هم بنیاد فارابی برای شکل گیری این 
همکاری مشترک با سینما فنالند به 
همکاری در این پروژه نیاز داشــت. 
اولین بار در سال ۲۰۱۹ در جشنواره 
فیلــم کن رائد فریــدزاده از مدیران 
بنیــاد فارابی را مالقــات کردم. در 
آن جشــنواره مدیران فارابی اکران 
آنونس فیلم ما را در یکی از سینماها 
دیدنــد. آن زمان کــه ۵۰۰ خارجی 
همزمان ایستادند، آنونس فیلم ما را 
تشــویق کردند و متعجب بودند که 
چنین فیلمی در ایران ســاخته شده 
اســت، مدیران فارابــی هم متوجه 
ارزش های این کار شــدند. این یک 
پروژه خارجی است که ارز خارجی 
هــم به کشــور وارد می کند و برای 
پرستیژ بنیاد فارابی هم این همکاری 

ارزشمند بود.
کارگــردان »الیه هــای دروغ« 
درباره داستان و موضوع این فیلم هم 
توضیح داد: فیلم داســتان پیچیده ای 
ندارد. روایت یک آتش نشان قهرمان 
است که در کودکی مشکالتی داشته 

اســت. او به خارج از کشور می رود 
و با عشــق، خوشــبختی اش را پیدا 
می کند. وقتی به ایــران بازمی گردد 
عشقش را از او می گیرند و او به دنبال 

نجات عشقش می رود.
سهراب درباره اهمیت حضور 
فیلمش در جشــنواره فیلم فجر هم 
مطــرح کرد: همه تالش من این بود 
که در جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشــته باشــم اما واقعیت این است 
کــه انتظاری در این زمینه نداشــتم. 
من یک فیلمســاز جدید در این فضا 
هســتم و انتظاری نداشتم که من را 
بشناســند. خیلی خوشحال شدم که 
فیلمم به جشنواره فجر راه پیدا کرد. 
امیــدوارم در این جشــنواره بتوانم 
خودم را به مردم ایران معرفی کنم و 
در ادامه کارهای دیگری هم بسازم. 
ایــن اتفاق برای من بســیار جذاب 
اســت که با اولین فیلمم توانستم در 
جشــنواره فیلم فجر حضور داشته 
باشــم. من عالقه مندم در ادامه کارم 
یک فیلم طنز بسازم چراکه در همین 
مدت حضورم در ایران متوجه شدم 
ایرانی هــا خیلی به طنــز عالقمند 
هســتند. اگر مخاطبــان »الیه های 
دروغ« را دوســت داشته باشند، در 
تجربه بعدی طنز و اکشــن را تلفیق 
می کنــم و فیلمی مشــابه فیلم های 
جکی جان می سازم تا در کوچه پس 
کوچه های تهران قهرمان های فیلم به 

دنبال هم بدوند!

گروه فرهنــگ و هنر- بازیگر 
ســریال های  »پس از باران« و »یوسف 
پیامبر« گفت: ترجیح می دهم به جای 
اینکه در تلویزیــون کار کنم و پولم را 

ندهند در خانه بمانم و استراحت کنم.
مهوش صبرکن درباره علت کم 
کار شدنش در تلویزیون، اظهار داشت: 
من و همسرم محمود پاک نیت از سال 
۹۸ که در ســریال های مختلف بازی 
کرده ایم همچنان طلبکار هســتم و بد 
حســابی تلویزیون باعث شده ترجیح 
بدهــم به جای اینکــه کار کنم و پولی 
دریافت نکنم در خانه بمانم و استراحت 
کنم. وی با بیــان اینکه فرقی نمی کند 

پروژه در تهران یا شهرستان 
در  شــود  فیلمبرداری 
بدقولی  هر صــورت 
در پرداخت دســتمزد 
بازیگران جزئی از روال 

تلویزیون شده است، گفت: مقصر این 
مساله بعضا صداوسیما است که بودجه 
کافی را در اختیار تهیه کننده نمی گذارد 
و البتــه گاهی هم خــود تهیه کننده ها 
بی محبتــی می کنند. بازیگر ســریال 
پنجمین خورشــید )علیرضا افخمی 
۱۳۸۸( ادامــه داد: البتــه این موضوع 
تنها مختص به من نیست و هنرمندان 
و بازیگران دیگر پروژه ها هم متاسفانه 
با همین مشکل رو به رو هستند که بعد 
از ۲ ماه بخش اول پول قرارداد خود را 
دریافت می کننــد و باقی پول که البته 
هیچ وقت کامل نیســت را بعد از 
۶ ماه، که ایــن واقعا برخورنده و 
آزاردهنده است. صبرکن در ادامه 
با بیان اینکه متاســفانه برخی از 
بازیگــران و هنرمندان به دلیل 
اینکه منبع درآمد دیگری غیر 
از بازیگــری ندارند مجبورند 
تن بــه این قراردادها و پول ها 
و قســط های آخــری که 
پرداخت نمی شود بدهند، 
ادامــه داد: باالخره برای 
گــذران زندگی باید کار 
کــرد و واقعــا برخی از 
هنرمندان صورت خود را با 
سیلی سرخ نگه داشته اند. 
وی تاکید کرد: در این باره 
هزار و یک مشــکل وجود 
دارد که تهیه کننده به گردن 

صداوســیما می اندازد و صداوسیما به 
گردن تهیه کننده. دائم ما را به یکدیگر 
پاس می دهند. چه باید کرد؟ نمی دانم. 
نمی توانیــم قضــاوت کنیم که مقصر 
کیست. این وســط فقط ما هستیم که 

سختی می کشیم و می سوزیم.
صبر کن در پاســخ به این سوال 
که آیا در صورت رفع مشکالت مالی، 
دلیل دیگری وجــود دارد که وی را از 
کار کردن منصرف کند، گفت: اگر کار 
خوب باشد، متن خوبی پیشنهاد شود و 
حقم را به درستی در قرارداد پرداخت 
کننــد، حتما کار می کنم. چند ســالی 
هست که ســر قرارداد حتی حاضر به 
تخفیف دادن می شــویم به شرط آن که 
دستمزدمان به درستی و سر زمان مقرر 
پرداخت شود اما تهیه کنندگان با وجود 
وعــده و وعیدی که می دهند تا االن به 
قولشان عمل نکردند و بهانه شان هم این 
است که صدا و سیما به ما پول نداده که 

به شما پرداخت کنیم.
صداوسیما را درک می کنم

بازیگر نقش کاریماما در سریال 
یوســف پیامبر )فرج اهلل سلحشــور 
۱۳۸۷( ادامه داد: مشــکالت اقتصادی 
کشــور را همه می دانیــم و این چیزی 
نیست که از کســی پنهان باشد. وقتی 
پدر یک خانواده دســتش تنگ باشد، 
بچه هایــش را به صبر دعوت می کند. 
حاال هم کشور ما دچار مشکالتی هست 

که روی ارگان هایی چون صداوسیما 
تاثیــر می گذارد، ما هم به هرحال درک 
می کنیم ولی حرف من این اســت که 
صداوسیما نباید اجازه بدهد یک تهیه 
کننده همزمان چهار پروژه را دســت 
بگیرد. چــون در این چهار کار همه را 
طلبکار خود می کند. تهیه کننده یک کار 
را شروع کند، از تلویزیون پول بگیرد و 
پول تیــم را بدهد. اما تلویزیون از یک 
تهیه کننــده می خواهد همزمان چهار 
کار انجام بدهد که ما هم نفهمیدیم چرا!
صداوســیما در دهه 1390 

سریال خاصی نداشت
صبرکــن در ادامــه به مقایســه 
ســریال های دهــه ۸۰ و ۹۰ تلویزیون 
پرداخت و گفت: صداوســیما در دهه 
۹۰ اصال ســریال خاصی نداشت. در 
دهه هشتاد یک مرتبه می دیدیم همزمان 
با آن که ما یوسف پیامبر را کار می کنیم، 
از طرف دیگر مختار نامه و در چشم باد 
تولید می شدند. به عالوه کارهای خوب 
مناسبتی و سریال های نود شبی که مرتب 
تولید می شد همه اینها باعث رونق در 
بخش تصویری تلویزیون بود و درواقع 
هیچ بازیگری هم از بدحسابی شکایت 
نداشت.وی در ادامه در توضیح این که 
چرا دیگر سریال خوبی برای تلویزیون 
ساخته نمی شود، گفت: نویسنده خوب 
در ایران خیلی زیاد است اما برای صدا 
و ســیما کمبود نوشــته خوب داریم. 

وقتی مِن نویسنده از طرف صدا و سیما 
پول خوب دریافت نمی کنم نوشــته ام 
را به شــبکه های نمایش خانگی ارائه 
می دهم. نویسنده های خوبی داریم که 
می توانیم از آنها استفاده کنیم و از لحاظ 
کارگردانان خوب و طراحان خوب هم 
کمبودی نداریــم. اما می بینیم که همه 
این ســرمایه ها به دلیل پول به سمت 

شبکه های خانگی روان شده اند.
ایــن بازیگر ســینما و تلویزیون 
افزود: مطمئنم اگر نوشــته های خوبی 
برای صدا و ســیما باشــد، کارگردان 
آنها را انتخاب کرده و تهیه کننده روی 
آنها ســرمایه گذاری می کند بنابراین 
تلویزیون االن دچار کمبود متن خوب 
است. صبرکن با بیان اینکه نوشتن ساده 
نیســت و کار زمان بری اســت گاهی 
اوقات حتی چند ســال طول می کشد 
تا نویســنده یک ایده رو بپروراند و به 
زایش برساند، تاکید کرد: نویسنده هم 
باالخــره باید مزد چند ســالی که فکر 
و عمرش را پای یک نوشــته گذاشته 
بگیرد. اما شــاهد هستیم که این روزها 
همه بودجه ها به سمت شبکه نمایش 
خانگی ســوق داده شده و من نمیدانم 
چطور و چرا، چون نه اهل سیاســت 
هســتم نه اهل مســائل مافیایی و تنها 

تولیدات را می بینم.
بازیگر فیلم ســینمایی در مسیر 
تندباد )مســعود جعفــری جوزانی 

۱۳۶۷( بــا طرح این پرســش که چرا 
تولیــدات و ســریال های خوب این 
روزها در صداوســیما کمتر ســاخته 
می شــود، گفت: مشکالت مالی برای 
مــردم ما همچنان وجود دارد و در این 
شرایط چرا مردم باید با پرداخت هزینه 
از طریق شبکه های اینترنتی سریال مورد 
عالقه خود را ببیننــد.  وی تاکید کرد: 
واقعا همچنان در برخی از روســتاها و 
مناطق دور افتاده کشــور تلویزیون هم 
به ســختی دیده می شــود چه رسد به 
اینترنت و شبکه نمایش خانگی بنابراین 
نباید تلویزیون و صدا و ســیما ما هیچ 
وقت از سریال و مجموعه های جذاب 

نمایشی خالی باشد.
شبکه نمایش خانگی ذائقه 

مردم را تغییر داده است
صبرکن بــا تاکید بر اینکه نظم و 
اشــتهای بینندگان بهم خورده است، 
خاطرنشــان کرد: درســت شدن این 
شرایط سخت است چون سریال های 
شــبکه نمایش خانگــی ذائقه مردم را 
تغییــر داده . نوع تصویربــرداری، نوع 
متن و نوع قصه ها در این ســریال ها با 
ذائقه ای که ما برای صداوسیما پرورش 
دادیم خیلی متفاوت است. امیدوارم این 
مشــکالت حل شود چون غیر از یک 
تعداد جوانی که در سریال های شبکه 
نمایش خانگــی بازی می کنند، خیلی 
از بازیگران پیشکســوت هستند که به 
این خاطر بیکارند. به هر حال در همین 
ســریال های شبکه نمایش خانگی نیز 

باندبازی و اعمال روابط وجود دارد.

»چهارراه« از امروز؛ ۲۹ دی 
روی پرده سینماها می آید

اکران بسته فیلم کوتاه »چهارراه« از ۲۹ دی ماه با نمایش در چارسو و سینماهویزه مشهد 
در سینماهای »هنروتجربه« آغاز می شود.

در مسیر چهلمین »فجر« سینما؛

در ۵ سالگی با جمشید هاشم پور هم بازی بودم

مهوش صبرکن: 

کار نمی کنم چون تلویزیون پولم را نمی دهد  گروه فرهنگ و هنر- مراحل فنی فیلم داستانی »بازنده« دومین اثرعلی ولیانی 
تهیه کننده و کارگردان ســینما به پایان رســید و فیلم آماده نمایش و حضور در 

جشنواره های داخلی و خارجی شد.
قصه فیلم سینمایی بازنده در فضایی جنایی بوده و در مورد گروه خالفکاری 
است که پس از یک سرقت بزرگ، عازم یک باشگاه بیلیارد خصوصی می شوند تا 

با یکدیگر تسویه حساب کنند. 
فیلمنامه بازنده را علی ولیانی به همراه مریم قنبری نگارش کرده و علیرضا 

فتحی مشاور و بازیگردان این اثر بوده است.
هوشــنگ نبی زاده، امین رفیعی، پیام سلیمانی، علی عمرانی، سینا کووایی و 
امیرمســعود صفری بازیگرانی هستند که در این فیلم که کارگردانی و طرح آن با 

علی ولیانی بوده، ایفای نقش کردند.
مریم قنبری تهیه کننده، نویسنده و مجری طرح این اثر داستانی است.

گروه کارگردانی بازنده شــامل گلنوش بخشــی به عنوان فیلمبردار پشت 
صحنه، فائزه مهدی زاده عکاس، محمد حکیمی مدیر برنامه ریزی و دستیار اول 
کارگردان، علی اکبر اعتمادمقدم دستیار دوم، آرام محمدخانی منشی صحنه، بیتا 

آریانژاد طراح پوستر و بیتا جمالیان به عنوان مترجم است.
گروه فیلمبرداری این کار را هم ابوالفضل مشهدی به عنوان مدیر فیلمبرداری 

و ماهان زندی به عنوان دستیار عهده دار بودند.
دیگر عوامل این اثر داستانی نیز شامل صالح رضازاده به عنوان مدیر نورپردازی، 
وحید رحیم زاده دســتیار نور پرداز، بابک کاظم زاده تدوینگر، یوسف رضا مرادی 
صدابردار، ســینا کووایی دستیار صدا، امیر حســین مسلمی صداگذار، ساسان 
فرهادپور طراح صحنه، سوگند عالمی دستیار صحنه، معصومه فهیم نیا طراح لباس، 
بیتا آریانژاد دســتیار لباس، زیبا بیگلری طراح چهره پرداز، علی اکبر اعتمادمقدم 
دستیار گریم، امیر دانشور آهنگساز، استودیو کارو، محمد خلیلی جلوه های ویژه، 

بیتا آریانژاد استوری برد و بابک کاظم زاده به عنوان اصالح رنگ است.
پخش بین الملل این اثر داســتانی با استودیو نووو، مدیر روابط عمومی اکبر 
خانزاده، طراح تیزر  پویا افطحی، طراح تیتراژ امیرحسین مسلمی، مدیر تولید علی 
ولیانی، جانشــین های تولید محمد مهدی زاده و  فاطمه ولیانی، دســتیاران تولید 
مصطفی مهدی زاده و  فائزه مهدی زاده، مدیر تدارکات یعقوب عبدالهی، دستیاران 
تدارکات مصطفی مهدی زاده و  فائزه مهدی زاده و حمل و نقل مصطفی مهدی زاده 

بود.

»بازنده« به پایان خط رسید
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گروه فرهنگ و هنر- تابلو نقاشی 
»ندیمه هــا« به عنوان یکی از بزرگترین 
و مشــهورترین تابلو نقاشــی »دیه گو 
والسکز« و جواهر موزه »دل پرادو« در 

اسپانیا شناخته می شود.
تابلو نقاشــی »ندیمه ها« یکی از 
مشهورترین شاهکارهای تاریخ هنر و 
یکی از مرموزترین شاهکارهای هنری 

به شمار می رود.
ترکیب مبهم این نقاشی سواالت 
بســیاری را در ذهن بیننــده به وجود 
مــی آورد. از ایــن رو »ندیمه ها« یکی 
از تابلوهای نقاشــی به شــمار می رود 
کــه در بین تابلوهای نقاشــی غربی به 

طور گســترده مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفته است.کارشناســان تاکنون 
با بررســی این تابلو نقاشی به حقایقی 
دســت پیدا کرده اند که در ادامه با آن ها 
آشنا می شوید.»ندیمه ها«  در سال ۱۶۵۶ 
در کاخــی واقع در مادرید خلق شــد. 
اغلــب اعضای دربار کــه در این تابلو 
نقاشی به همراه »مارگاریتا« و دو ندیمه 
ملکه به تصویر کشــیده شده اند قابل 
شناسایی هســتند. در این تابلو نقاشی 
همچنین خود »والســکز« درحالی که 
تابلو نقاشی بزرگی را نقاشی می کند و 
دو کوتوله،  دیده می شود. نام زن و مردی 
که در پشت سر ایستاده اند و همچنین نام 

مردی که در خارج از اتاق بر روی پله ها 
ایستاده است نیز شناسایی شده است.

در آینــه نیــز صــورت »فیلیپ 
چهــارم« و »ماریانا« ی اتریشــی یعنی 
والدیــن دختربچه ای که در مرکز تابلو 
دیده می شــود، نقاشی شده است. این 
دو درحال تماشــای اتفاقی که در اتاق 
می افتاد بودند. نکتــه ای که درباره این 
نقاشی وجود  دارد آن است که با وجود 
حضور دختربچه و والدین ســطلنتی 
او در نقاشــی،  این اثر یک تابلو نقاشی 
سلطنتی نیست. پرتره های سلطنتی به 

طور معمول رسمی هستند و سوژه های 
آن هــا به صورت انفــرادی به تصویر 
کشــیده می شــوند. اما در این نقاشی 
ندیمه ها در کنار شــاهدخت کوچک 
قرار دارند. این تابلو نقاشی بیشتر شبیه 
به یک نقاشی از پشت صحنه یک دربار 
اســپانیایی است.نکته قابل توجه دیگر 
درباره نقاشــی حضور خود »والسکز« 
در نقاشی است. اینکه »والسکز« خود 
را نیز در نقاشــی »ندیمه ها« به تصویر 
کشید را می توان یک حرکت جسورانه  
در نظر گرفت.  کارشناســان همچنین 

دریافتند پس از درگذشــت »والسکز«  
تغییراتی بر روی این نقاشی اعمال شده 
است.  با اینکه »فیلیپه چهارم« در طول 
دوران خدمت »والسکز« در دربار، او را 
بارهــا مورد لطف خود قرار داده بود اما 
پایدارترین ادای احترام خود را در پس 
از درگذشت »والسکز« در سال ۱۶۶۰ 
انجام داد. پادشاه دستور داد تصویر یک 
نشــان افتخار بر روی سینه »والسکز« 
در تابلو نقاشی »ندیمه ها« اضافه شود. 
برخــی از مورخان حتی معتقدند خود 
پادشاه بخشــی از این نشان را نقاشی 

کرده اســت. جالب است بدانید عنوان 
این نقاشــی بارها در طول تاریخ تغییر 
پیدا کرده است. قدیمی ترین سندی که 
در آن نام این نقاشی »ندیمه ها« ذکر شده 
است به سال ۱۸۴۳ باز می گردد. در سند 
دیگری که به سال ۱۷۳۴ تعلق دارد این 
نقاشــی با عنوان »پرتره شــاهدخت، 
ندیمه ها و یک کوتوله« معرفی شــده 

است.   
این اثر سال هاســت که به عنوان 
یکی از مهم ترین تابلوهای نقاشــی در 

تاریخ هنر غرب شناخته شده است.

با یکی از مرموزترین شاهکارهای هنری آشنا شوید


