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ايسنا -نسخه اصالحشده
فيلم «ناخدا خورش��يد» كه
ب��ه س��فارش فيلمخانه ملي
ايران در «اس��توديو روش��نا»
انجام ش��ده است در حالي به
زودي رونمايي ميش��ود كه
ناصر تقوايي همواره نسبت به
كيفيتونحوهبازپخشنمايش
فيلمش انتقاد داشته است.
نسخه بازسازي شده فيلم «ناخدا خورشيد» قرار است دوم ارديبهشتماه
در سيوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش گذاشته شود.
سال گذشته نسخهاي از فيلم «گاو» داريوش مهرجويي كه به همت
فيلمخانه ملي ايران بازسازي شده بود ،در اين جشنواره به نمايش درآمد
و امس��ال يكي از آثار ماندگار ناص��ر تقوايي اصالح و براي نمايش آماده
شده است.
ناصر تقوايي «ناخدا خورشيد» را در سال  1365با اقتباس از داستان
مش��هور «داشتن و نداشتن» نوشته ارنست همينگوي و با نقشآفريني
داريوش ارجمند ،علي نصيريان و سعيد پورصميمي ساخته است.
در پنجمين جشنواره فيلم فجر ارجمند و پورصميمي براي بازي در
اين فيلم برنده لوح زرين بازيگر نقش اول و دوم شدند.
همچنين اين فيلم در چهلويكمين جشنواره فيلم لوكارنو در سوييس
( )1367برنده پلنگ برنز بهعنوان بهترين فيلم و جايزه نقدي به مبلغ سه
هزار فرانك و جايزهاي بهعنوان نماد شهر لوكارنو شد.
تقوايي چند سال قبل پس از نمايش «ناخدا خورشيد» در تلويزيون با
انتقاد از نحوه پخش آن گفته بود :آخرين نسخهاي كه از «ناخدا خورشيد»
در تلويزيون ديدم 37 ،دقيقه كوتاهتر از آن چيزي بود كه من ساختم! اگر
اين فيلم را با تمام صحنههايش دوست ندارند ،نخرند و نمايش ندهند نه
اينكه هربار پنج تا  10دقيقه از آن را بيرون آورند بدون اينكه چرايياش
مشخص باشد.
كارگردان «ناخدا خورشيد» همچنين درباره ساخت اين فيلم اظهار
كرده است :پس از آنكه از مجموعه «كوچك جنگلي» جدا شدم گروهي
از تي م من هم از سوي گروه جديد رانده شد .آن زمان داريوش ارجمند را
براي نقش ميرزا و سعيد پورصميمي و فتحعلي اويسي را براي نقشهاي
ديگر انتخاب كرده بودم كه آنها را از آن مجموعه بيرون كردند كه نكند
چون با من بودهاند ،وسط كار قالشان بگذارند .اين گروه را جمع كردم و با
آنها «ناخدا خورشيد» را ساختم ،حتي جالب است كه بگويم مجبور شديم
بيش از  50درصد از بازيهاي فتحعلي اويسي روي دريا را با كمك بدل
بگيريم چون او كارمند تلويزيون بود و هر روز تماس ميگرفتند كه اگر به
تهران برنگردي ،اخراجت ميكنيم .چنان جنگ اعصابي براي اويسي به
وجود آورده بودند كه او از گفتن سالم جلوي دوربين عاجز بود.

تخفيف  ٦٠درصدي تئاتر مولوي براي دانشجويان

ايلنا -مركز تئاتر مولوي به دانشجويان براي تماشاي نمايشهاي اين
مجموعه تخفيف  60درصدي ميدهد.
نظر به ايجاد شرايط مساعد براي بهرهمندي هرچه بيشتر دانشجويان
از برنامههاي نمايش��ي مركز تئاتر مولوي ،از اين پس دانشجويان كه در
سال گذشته از تخفيف  50درصدي براي ديدن آثار نمايشي مركز تئاتر
دانشگاهي مولوي برخوردار بودند ،در سال جاري ميتوانند از  10درصد
تخفيف بيشتر بهرهمند شوند.
بنا بر اين گزارش كليه دانشجويان بدون هرنوع محدوديتي در رشته،
مقطع و دانشگاه محل تحصيل ميتوانند همهروزه با ارائه كارت دانشجويي
خود به گيشه مركز تئاتر مولوي از  ٦٠درصد تخفيف براي تهيه بليت
نمايشها بهرهمند شوند.
خريداري و رزرو بليتها با تعرفه دانشجويي ،صرفا از طريق مراجعه
حضوري امكانپذير خواهد بود.

«فروشنده»پنجمينفيلممستقلپرفروش2017

افزايش حساسيت بهدليل همزماني نمايشگاه كتاب با انتخابات

پوستر سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در مجموعه نمايشگاهي
شهرآفتاب رونمايي شد.
رييس سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در دومين جلسه ستاد
اجرايي نمايشگاه كه با حضور مديران نمايشگاه و رونمايي از پوستر اين رويداد
فرهنگي در مجموعه نمايش��گاهي شهر آفتاب برگزار شد ،با اشاره به اهميت
برگزاري اين دوره از نمايشگاه گفت :با توجه به اينكه ۳۰دوره از برگزاري نمايشگاه
كتاب تهران ميگذرد ،انتظارات از نمايشگاه كتاب تهران افزايش يافته است.
او ادامه داد :از سوي ديگر امسال دومين دوره برگزاري نمايشگاه كتاب در
ش��هر آفتاب است و بايد توجه كرد كاستيهاي سال گذشته برطرف شود .از
سوي ديگر همزماني برگزاري نمايشگاه با ايام انتخابات رياستجمهوري ميزان
حساسيتها را افزايش داده كه نيازمند همدلي و همراهي بيشتر براي برگزاري
مناسبتر نمايشگاه است.
رييس سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران با تاكيد بر افزايش سطح
رفاه و امنيت نمايشگاه گفت :بايد تالش شود رفاه مراجعهكنندگان و غرفهداران
در نمايش��گاه كتاب تهران تامين ش��ود .همچنين امنيت نمايشگاه كتاب نيز
مهم و جدي است .بايد از حوادث و اتفاقاتي كه ناشي از بيتوجهي ،مسامحه و
ناديدهانگاري است جلوگيري به عمل آيد .همه كميتهها و بخشها بايد در برنامه
خود بر افزايش امنيت و رفاه توجه داشته باشند.

هدايت امور و مديريت روان و بيحاشيه بايد تمام فعاليتها براساس ساختار
نمايشگاه انجام شود و تمام امور اجرايي نمايشگاه زير نظر معاون اجرايي انجام
خواهد شد .در ادامه اين جلسه قائممقام ،معاون اجرايي و مديران كميتههاي
نمايشگاه ضمن ارائه گزارش از فعاليتهاي صورتگرفته ،مسايل و مشكالت
موجود را مطرح كردند.
س��يامين نمايشگاه كتاب تهران از تاريخ  ۱۳تا  ۲۳ارديبهشتماه در شهر
آفتاب برگزار خواهد شد.

نگاه امام جمعه مشهد از نزدیکان ابراهیم رییسی به موسیقی؛

با برگزاري كنسرت در سراسر كشور مخالفم!

گ�روه فرهن�گ -آي��تاهلل
علماله��دي ،امامجمع��ه مش��هد
نخستينبار نيست كه انتقادات خود
را نس��بت به برگزاري كنس��رتها
صريحانه اع�لام ميكند اما از آنجا
ك��ه او از نزدي��كان حجتاالس�لام
س��يدابراهيم رييس��ي ،داوطل��ب
كانديداي رياستجمهوري پيشرو
است ،اين روزها موضعگيريهايش
بيشتر زير ذرهبين است.
او در تازهتري��ن اظهارنظ��ر خود
عصر روز سهش��نبه در بخش��ي از
نشس��ت صميمانه نخبگان علمي و
فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
گفت :مخالفت من با هتلس��ازي،
ساخت مراكز تفريحي و برنامههاي
گردش��گري دروغ اس��ت .پذيرفتن
ح��رف ديگ��ران ب��ه نق��ل از من و
نش��نيدن حقيقت از زب��ان خودم،
خالف روحي��ه علم��ي و تحقيقي
شماس��ت .ضد گردش��گري و ضد
هتل حرف نزدهام؛ گفتهام مش��هد
فضاي گردش��گري نيس��ت ،فضاي
زيارت است.
نماين��ده وليفقي��ه در اس��تان
خراس��ان رض��وي همچنين عنوان
كرد :با برگزاري كنسرت در سراسر
كش��ور مخالف��م چون كنس��رت،
«هنركش» است .مباني فقهي بنده
براي موسيقي با امام و رهبري يكي
اس��ت ،بنده هم موس��يقي را حرام
نميدانم و به برخي از آهنگها هم
گوش ميدهم.
وي افزود :معتق��دم هنر مظلوم
است اما مبدا مظلوميت هنر مصادره
ش��دن آن اس��ت .تمام جريانهاي
هنري از موس��يقي ،شعر ،نقاشي و

سينما ابزاري براي تعالي ابزار انساني
و اسالمي هستند .هنر در كنار علم،
بال ديگر تكامل انس��اني اس��ت .در
قرنهاي گذشته هنر ب ه عنوان ابزار
ل��ذت ،هوسبازي و خوش��گذراني
مصادره شده است.
آيتاهللعلمالهدي همچنين عنوان
ك��رد :بنده ضد هنر نيس��تم ،خود
را بيش از هنرمن��دان طرفدار هنر
ميدانم چ��ون اگر هنر در مس��ير
تعالي انس��اني قرار گي��رد ،بهترين
عبادت است.
وي گفت :مظلوميت موس��يقي
اين اس��ت كه در دانشگاه كنسرت
بگذارند و براي آن بيرون از دانشگاه
بليت بفروش��ند! در ديگر كش��ورها
كنسرت ابزار هنر است نه ابزار تفريح
و عياشي.
آيتاهلل علماله��دي فروردينماه
 ٨٧پيش��نهاد داده بود ،شهر مشهد
از هرگون��ه برنامهه��اي فرهنگي-
هنري ،انواع فيلمهاي اكرانش��ده و
كنسرتهاي موسيقي مستثنا شود
و اجراي برنامهها با نظارت ش��وراي
فرهنگ عمومي استان باشد.
اكنون حدود هش��ت سال از آن
زمان ميگذرد و او به خواس��تهاش
رسيده است.
او در ط��ول اي��ن س��الها مدام
ب��ر موضع خ��ود بر س��ر برگزاري
كنسرتها پافشاري كرده است.
آيتاهلل علمالهدي در اسفند 93
در خطبهه��اي نماز جمع��ه درباره
برگزاري كنس��رت در مشهد گفت:
دين حداقلي مربوط به ما نيس��ت؛
براي مثال همه ديدند كه در مشهد
به خاطر لغو يك كنسرت جريانات

سينما

ايسنا« -فروشنده» در ادامه اكران خود در سينماهاي آمريكا به رتبه
پنجم پرفروشترين فيلمهاي مستقل در سال  2017راه يافت.
نشريه س��ينمايي «اينديواير» در گزارشي به معرفي پرفروشترين
فيلمهاي مس��تقل حال حاضر در س��ينماي آمري��كا پرداخت و فيلم
«فروشنده» ساخته اصغر فرهادي با فروش  3/4ميليون دالري در رتبه
پنجم در ميان  20فيلم پرفروش قرار گرفته است.
مبناي اين گزارش فروش فيلمها در دو كشور آمريكا و كانادا بوده است
و بر اين اساس درام جنگي «همسر نگهبان باغوحش» به كارگرداني نيكي
ن
كارو با فروشي بالغ بر  10/6ميليون دالر در مكان نخست پرفروشتري 
فيلمهاي مستقل سال  2017قرار گرفته و پس از آن نيز فيلمهاي «من
سياه تو نيستم» ساخته رائول پك با  6/9ميليون دالر« ،يك قلمرو متحد»
به كارگرداني آما آسانته با فروش  3/8ميليون دالر و «ميز شماره  »19از
جفري بليتز با  3/6ميليون دالر در رتبههاي اول تا چهارم پرفروشترين
فيلمهاي مستقل سال  2017قرار گرفتند.
در اين فهرست پس از فيلم «فروشنده» كه جايگاه پنجم را به خود
اختصاص داده است ،فيلمهاي «نام تو» ،فيلم هندي «رييس» ،مجموعه
فيلمهاي كوتاه نامزد اس��كار« ،كدي» و «پ��دري نه چندان پدر» جاي
گرفتهاند.
فيلم «فروش��نده» كه توسط كمپاني «كوهن مديا» اكران خود را از
تاريخ هفتم ژانويه در سينماهاي آمريكا آغاز كرده تاكنون  3/4ميليون
دالر (با احتساب فروش كانادا) فروخته است.
«فروشنده» برنده جايزه بهترين فيلم خارجي اسكار  2017و همچنين
برنده دو جايزه بهترين فيلمنامه و بازيگر مرد از جشنواره كن ،در ساير
بازارهاي بينالمللي نيز فروش خوبي داشته است.
فرانسه با فروش��ي بيش از  1/841ميليون دالر همچنان بهترين
بازار خارجي «فروش��نده» محسوب ميشود و سينماهاي ايتاليا نيز
با  ۸۲۸و اس��پانيا با فروش��ي بالغ بر  636هزار دالر از ديگر بازارهاي
موفق اين فيلم هستند.
آخرين ساخته فرهادي در ادامه اكران بينالمللي خود از  ۲۱آوريل در
لهستان ،از  ۲۷آوريل در كشور جمهوري چك ،از تاريخ  ۴مي در مالزي،
از  ۱۰ژوئن  ۲۰۱۷در س��ينماهاي ژاپن و از  ۲۹س��پتامبر نيز در كشور
بلغارستان روي پرده ميرود .هماكنون فروش جهاني فيلم «فروشنده»
بيش از  10ميليون دالر است.

او با اشاره توجه به زيباييهاي بصري در نمايشگاه كتاب تهران گفت :يكي از
داليل انتقال نمايشگاه به شهر آفتاب اين بود كه به زيباييهاي بصري و محيطي
نمايشگاه توجه شود و نبايد از آن غافل شويم.
صالحي با تاكيد بر واگذاري نمايشگاه كتاب تهران به اهالي نشر عنوان كرد:
واگذاري نمايشگاه به اهالي نشر شعار نيست بلكه يك رويه و رويكرد است و بر
همين اساس بايد با نگاه كاهش هزينهها و افزايش درآمدها ،كارها را پيش ببريم
تا اقتصاد نمايشگاه تقويت شود.
رييس س��يامين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران در ادامه با تاكيد بر
تقويت وجه نمايشگاهي و فرهنگي نمايشگاه كتاب تهران اظهار كرد :بايد به
اين رويكرد ملتزم باشيم كه بين بخش فروشگاهي و نمايشگاهي نمايشگاه
توازن ايجاد كنيم .او افزود :تقويت وجه بينالمللي نمايش��گاه نيز در چند
سال گذشته مورد تاكيد بوده است كه اقداماتي همچون مهمان ويژه ،شهر
مهمان و طرح بورسيه تالشهايي در اين مسير بوده است .البته نبايد صرفا
به اين موضوعات اكتفا كنيم بلكه بايد با طرحهاي ديگر بر بعد بينالمللي
نمايشگاه بيفزاييم و از طرحهاي جديد و خالقانه در نمايشگاه استقبال كنيم
تا فضاهاي جديدي در نمايشگاه ايجاد شوند.
صالحي با اشاره به انجام كارها در چارچوب ساختار اجرايي نمايشگاه بر انجام
تمام امور اجرايي زير نظر معاون اجرايي نمايشگاه تاكيد و بيان كرد :به منظور

ادبيات

«ناخدا خورشيد» دوباره جان گرفت

رييس سيامين نمايشگاه بينالمللي كتاب مطرح كرد؛

س��ي و پنجمين جش��نواره جهاني فيل��م فجر در
حالي دي��روز با برگ��زاري كارگاهه��اي دارالفنون در
چارس��و آغازش��د كه امروز نيز يك روز زودتر ميزبان
اهالي رس��انه خواهد و آغاز رس��مي آن از جمعه اول
ارديبهشتماه است.
س��يوپنجمين جش��نواره جهاني فيل��م فجر براي
اهالي رس��انه همچون س��ال گذش��ته يك روز زودتر
آغاز ميشود.
كيوان كثيريان ،مدير ارتباطات و رس��انه جشنواره
گفت :س��يوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر براي
اهالي رسانه ساعت  ۱۶:۳۰امروز طي يك ديدار كوتاه
با س��يد رضا ميركريمي دبير جشنواره سيوپنجم در
پرديس چارسو آغاز ميشود.
او ادامه داد :پس از اين ديدار ابتدا فيلم س��ينمايي
«معل��م» ( )TheTeacherاز جمهوري چك از آثار
حاضر در بخش جشنواره جشنوارهها براي اهالي رسانه
در س��الن اصلي پرديس چارس��و اكران ميشود و بعد
از يك پذيرايي كوتاه در بخش «بام نش��ين» واقع در
طبقه هفتم پرديس چارسو دو فيلم «مادر» ()Emma
از اندونزي حاضر در بخش مسابقه بينالملل و «ميز»
( )The Tablحاضر در بخش سينماي كره در سالن
 ۲و  ۳به نمايش در ميآيد.
او اظه��ار ك��رد :در اين دوره از جش��نواره س��الن
 ۲پرديس س��ينمايي چارس��و به ص��ورت اختصاصي
ب��راي اهال��ي رس��انه در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت و
منتق��دان و خبرن��گاران ميتوانند ب��دون رزرو بليت
و تنها ب��ا ارائه كارت خبرنگاري جش��نواره ()Press
به تماش��اي فيلمهاي��ي كه در اين س��الن به نمايش
درميآيد بنشينند.
البته بديهي اس��ت كه س��الن ش��ماره دو پرديس
چارس��و ظرفي��ت مش��خصي دارد و تا هم��ان اندازه

و برنامههاي زيادي ايجاد شد؛ بحث
ما اين بود كه موس��يقي با كنسرت
تف��اوت دارد و نبايد در حريم حرم
امام رضا مطرببازي راه انداخت.
او در تيرماه س��ال  94در مراسم
تفس��ير قرآن سوره محمد (ص) در
مهديه مش��هد اظهار ك��رد :يكي از
مسووالن گفت چرا شما مزاحم مردم
ميشويد و به برگزاري كنسرت ايراد
ميگيري��د و من گفتم اين مردم را
چه كس��اني تش��كيل ميدهند ،در
صورتي ك��ه بعضي از كنس��رتها
 ٧٠هزار تومان است
بليتهايش��ان 
و اف��رادي ك��ه بلي��ت را خريداري
ميكنند ،اقليت هوسباز شهوتران
هس��تند و بايد گفت شما بهعنوان
كسي كه مسووليت در نظام داريد،
ميخواهيد مسير را براي شهوتراني
باز كنيد.
علمالهدي اسفند  94در ديدار با
مسووالن سازمان بسيج هنرمندان
درباره موسيقي مقامي گفت :سخن
از موس��يقي ميش��ود ميگوين��د
موس��يقي مقامي و موسيقي ايراني
ي
درحاليكه موسيقي مقامي موسيق 
بوده اس��ت ك��ه ناصرالدينش��اه از
ش��ب تا صبح با ميگساري با آن سر
ميكرده و اين موسيقي كه قبال همه
آن را حرام ميدانستند ،حاال حالل
شده است!
او در همي��ن جلس��ه ادامه داد:
عدهاي موس��يقي ايراني را درست و
موسيقي خارجي را باطل ميدانند،
اين مساله صحيح نيست چراكه در
برخ��ي موارد موس��يقي خارجي از
بسياري از موسيقيهاي داخليمان
بهتر است .اگر بين  ۹۰هزار هنرمند

بس��يجي  ۱۰هزار نيروي ارزش��ي
همچون حامد زماني داشته باشيم،
مش��كل موس��يقي اين كشور حل
ميشود.
او در تيرم��اه س��ال  1395در
خطبهه��اي نماز عيد س��عيد فطر
گفت :كنس��رت در اي��ران با ابتذال
همراه است و در مشهد بيحرمتي و
جسارت به امام رضا(ع) است.
او در ديدار ب��ا فعاالن فرهنگي،
نخب��گان و جوانان ش��هر نيش��ابور
در بهمنم��اه س��ال  1395گف��ت:
چندي پيش كه آقاي رييسجمهور
به مش��هد آمده ب��ود ،به من گفت؛

«فك��ر ميكنم ش��ما ب��ا نقارهخانه
امام رض��ا(ع) ه��م روزي مخالفت
كنيد» ،به ايش��ان گفتم «اش��تباه
ميكني��د؛ بنده نه تنها با نقارهخانه
ام��ام رضا(ع) مخالفت ندارم بلكه با
 20آموزش��گاه بزرگ موسيقي كه
امروز در مش��هد مشغول به فعاليت
هستند هم مخالفت نكردهام .بعضي
آموزشگاههاي موس��يقي مشهد از
آموزش��گاههاي تهران هم وسيعتر
هس��تند .بنده با فسق و فجوري كه
در حاشيه كنسرت صورت ميگيرد
و جرياني است كه نسل جوان ما را
به فساد ميكشاند ،مخالفم».

آغاز زودهنگام جشنواره جهاني فيلم فجر

ميتواند پذيراي منتقدان و خبرنگاران باش��د بنابراين
با پر ش��دن ظرفيت اين سالن ،اهالي رسانه ميتوانند
از س��اير س��النها اس��تفاده كنند كه اين امر مستلزم
رزرو بليت است.
كثيري��ان ادامه داد :اهالي رس��انه و منتقدان براي
اس��تفاده از برنامههاي ساير سالنها بايد يك روز قبل
از طريق سايت سينماتيكت بليت فيلم مورد نظرشان
را رزرو كنند كه البته همچون سال گذشته رزرو بليت
براي اهالي رسانه به صورت رايگان خواهد بود.
مدير ارتباطات و اطالعرس��اني جش��نواره توضيح
داد :توصيه ما به خبرنگاران و منتقدان اين اس��ت كه
براي استفاده بهينه از برنامههاي جشنواره برنامهريزي

مناس��بي داشته باشند و با رزرو به موقع صندلي خود
در سالنهاي مختلف بتوانند به بهترين نحو فيلمهاي
مورد نظرشان را ببينند.
او ادام��ه داد :ع�لاوه بر اين س��النهاي س��ينما
فلس��طين ني��ز بدون نياز ب��ه رزرو بلي��ت و تنها با
كارت  Pressجش��نواره براي اهالي مطبوعات قابل
اس��تفاده ا س��ت.
مدير ارتباطات و رسانه جشنواره جهاني گفت :براي
اس��تفاده اهالي رسانه از وركشاپها ،امكان محدودي
پيش بيني شده كه با يك معرفينامه از سوي مديريت
ارتباطات و رسانه ،امكانپذير است.
كثيريان در پايان درباره روزنامه نگاران و منتقداني

آيتاهلل علمالهدي كه در مقايسه
مشهد با واتيكان بيان كرده بود« :در
هم��ه دنيا هم ما نمونهاش را داريم؛
مگر ش��هر واتيكان ايتالي��ا ،داراي
شرايط ،حدود و مقياسهاي فرهنگي
نيس��ت؟ در هم��ه دنيا ،يك ش��هر
مقدس بهعنوان شهر زيارت ،شرايط
و قداست خودش را دارد و همه افراد
و جريانها ،هويت قداست آن شهر
را حفظ ميكنند ،اين شهر هم شهر
زيارت است و قداست دارد ».حاال با
خيز سيد ابراهيم رييسي براي مقام
رياستجمهوري قصد دارد ايران را
به واتيكان تبديل كند.

ك��ه هن��وز كارت ورود ب��ه كاخ جش��نواره را دريافت
نكردهاند ،گفت :كساني كه هنوز موفق به دريافت كارت
جش��نواره نشدهاند ،ميتوانند از ساعت  ۱۴تا  ۱۷روز
پنجش��نبه  ۳۱فروردين ماه با مراجعه به طبقه ششم
پرديس س��ينمايي چارسو ،كارتهاي خود را از بخش
ارتباطات و رسانه جشنواره دريافت كنند.
سيوپنجمين جش��نواره جهاني فيلم فجر ،يكم تا
هشتم ارديبهشت  ۲۱(۱۳۹۶تا  ۲۸آوريل  )۲۰۱۷به
دبيري رضا ميركريمي در تهران برگزار ميشود.
كارگاههاي فيلمنامه نويسي جشنواره با حضور رضا
ميركريمي و مازيار ميري ،مس��وول بخش دارالفنون
صبح ديروز س��اعت  10صبح در سالن چهار پرديس
سينمايي چارسو آغاز به كرد.
فرهاد توحيدي ،فريدون جيراني ،مهران كاش��اني
و احمدرضا معتمدي از مدرس��ان كارگاههاي دو روزه
فيلمنامه نويسي هستند.
اين بخش ميزبان  ۱۱۰هنرجوي داخلي و خارجي
اس��ت ك��ه براس��اس برنامهريزيها روزه��اي اول در
كارگاهه��اي فيلمنامهنويس��ان ايران��ي حض��ور پيدا
ميكنند.
مخاطبان دارالفنون (اردوي اس��تعداديابي) جوانان
فيلمس��از مس��تعد و عالقهمند به س��ينماي ايران در
سراس��ر نقاط كش��ور و همچنين كشورهاي منطقه و
جهان است.
هدف اين بخش شناس��ايي و كش��ف اس��تعدادها
در طول جش��نواره و برگزاري كالسها و كارگاههاي
مختلف آموزشي با حضور سينماگران و اساتيد ايراني
و خارجي است.
هنرجوي��ان دارالفنون پس از طي اين دوره ش��ش
روزه ،به عضويت دائمي اين مركز درميآيند و درنتيجه
فعاليتهاي سينمايي آنها در طول سال مورد پايش و
رصد جشنواره قرار خواهد گرفت.

