پیام تسلیت دکتر سیدجواد ساداتینژاد در پی درگذشت
همسر مرحوم حضرت آیتاهلل حاج سید مهدی یثربی ،امام جمعه
فقیدکاشان
«جایزه بزرگ سرو» برگزیدگان خود را شناخت
بــه نقــل از روابــط عمومــی انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع
مقــدس ،آییــن اختتامیــه و اهــدای جوایــز نخســتین
جایــزه بــزرگ ســرو ،عصــر سهشــنبه  ۱۴مردادمــاه بــا
حضــور قــادر آشــنا مدیــرکل هنرهــای نمایشــی ،حمیــد
نیلــی مدیرعامــل انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقــدس،
ســیدمجتبی حســینی معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ،امیرحســین شــفیعی مدیــر تماشــاخانه
ســرو ،حســین مسافرآســتانه و مســئوالن بنیــاد روایــت
فتــح در تماشــاخانه ســرو انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع
مقــدس بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح برگــزار شــد.
حمیــد نیلــی مدیرعامــل انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع
مقــدس در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن تبریــک ایــام
والدت امــام هــادی و دهــه والیــت گفــت :بهمــن ســال
 ۹۸بــود کــه بــا جمعــی از دوســتان در حــال برنامهریــزی
بــرای ســال  ۹۹بودیــم ،ایــده ایــن رویــداد مطــرح و
پیگیــری شــد تــا امــروز کــه برپــا شــده و بــه ایســتگاه
پایانــی رســیده اســت .شناســایی تولیداتــی کــه دربــاره
موضــوع جایــزه بــزرگ ســرو اســت و ترغیــب و تشــویق
فعــاالن ایــن عرصــه جــزو اهــداف اصلــی ایــن رویــداد
بــود .پــس از ایــن تصمیــم ،نامــهای بــه ســازمانهای
تئاتــری بــا رویکــرد مــورد نظــر ارســال کردیــم تــا آثــار
تولیــدی و یــا شناســایی شــده خــود را بــرای شــرکت
در ایــن رویــداد بــه مــا معرفــی کننــد .بــه ایــن ترتیــب
بیــش از  ۲۷۰اثــر بــه جشــنواره معرفــی شــد کــه پــس
از ارزیابیهــای اولیــه  ۴۵اثــر وارد مرحلــه نهایــی شــد
کــه بــا داوری رایانــی ،قطبالدیــن صادقــی و حســین
پاکــدل ارزیابــی شــدند.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت تئاتــر شهرســتانها گفــت:

اســتانها بســیار مــورد توجــه مــا بودنــد و بــرای مــا
شــگفتآور بــود کــه ایــن تعــداد اثــر بــا دغدغــه دفــاع
مقــدس از ســوی هنرمنــدان سراســر کشــور تولیــد و
بــرای شــرکت در ایــن رویــداد ارائــه شــد .امیدواریــم
ســال بعــد هــم دومیــن دوره جشــن جایــزه بــزرگ ســرو
را برپــا کنیــم .رویدادهــای پیــش روی انجمــن تئاتــر
انقــاب و دفــاع مقــدس مدیــون حمایتهــای یاشــار
نــادری رییــس بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح اســت ،از
همیــن جــا از ایشــان قدردانــی میکنــم .ســیدمجتبی
حســینی معــاون هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد نیــز
بــا حضــور در ایــن مراســم عنــوان کــرد :ایــران ســرزمین
ســبز و زیبایــی اســت و بــرای ادامــه حیــات بــه
هوشــمندی بســیاری نیــاز دارد .ســرو کــه نمــاد مقاومــت
و ایســتادگی اســت نــام شایســتهای بــرای ایــن رویــداد
هنــری فرهنگــی و هنــری اســت .اینکــه  ۲۷۰اثــر بــرای
ایــن رویــداد ارســال شــده اســت بــرای مــا تعجــب آور
نیســت ،چــرا کــه در ســال  ۹۷بیــش از  ۷۰۰۰نمایــش
روی صحنــه رفــت کــه از ایــن میــان ســومین رتبــه بــه
لحــاظ تعــداد نمایشهایــی بــا همیــن موضــوع جایــزه
بــزرگ ســرو بــود .همچنیــن در ســال  ۹۸هــم کــه بــا
مشــکالت ناشــی از کرونــا رو بــه رو بودیم بیــش از ۶۰۰۰
نمایــش روی صحنــه رفــت کــه بــاز هــم از ایــن میــان
ســومین رتبــه بــه لحــاظ تعــداد بــه آثــاری بــا موضــوع
مقاومــت ،ایثــار و دفــاع مقــدس اختصــاص داشــت.
ایــن تعــداد نمایــش بــا ایــن موضــوع ناشــی از تشــویق
هنرمنــدان نیســت ،بلکــه ناشــی از ارادت هنرمنــدان،
بصیرتشــان و اهمیتــی کــه ایثــار و سرگذشــتگی بــرای
عــزت و ســربلندی کشورشــان دارد ،اســت.

جشنواره فیلم کوتاه تدبیر زندگی با محوریت ازدواج و خانواده
از موضوعــات مطــرح شــده در جشــنواره فیلــم کوتــاه گفتنــی اســت ایــن جشــنواره بــه صــورت مجــازی برگــزار
تدبیــر زندگــی میتــوان بــه ازدواج آســان ،ســالم و پایدار ،خواهــد شــد کــه عالقهمنــدان میتواننــد آن بــه صــورت
ازدواج و معلولیــت ،خانــواده و فضــای مجــازی ،خانــواده و زنــده از ســایت آپــارات و اینســتاگرام دنبــال کننــد.
آســیب هــای اجتماعــی ،ازدواج و موانــع ،ازدواج و اعتیــاد،
ازدواج و الگوهــا ،ازدواج و حقــوق شــهروندی ،ازدواج
اینترنتــی ،ازدواج و حمایــت از کاالی ایرانــی ،اشــتغال
جوانــان در راســتای حمایــت از تولیــد کاالی ایرانــی و
موضــوع آزاد در راســتای جوانــان اشــاره کــرد.
اســتقبال بینظیــری از ایــن جشــنواره صــورت گرفتــه
کــه فیلمهــای بســیاری بــا موضــوع کرونــا نیــز در ایــن
رویــداد فرهنگــی حضــور دارنــد .بیــش از  1000اثــر بــه
ایــن جشــنواره ارســال شــده اســت کــه  373اثــر تولیــد
شــده توســط هنرمنــدان جــوان از اســتانهای مختلــف
بــه جشــنواره راه پیــدا کــرده و  99فیلــم منتخــب اکــران
خواهنــد شــد .همچنیــن روز  27مــرداد ســاعت 20
در مراســم اختتامیــه بــه آثــار منتخــب جوایــزی اهــدا
میشــود.

پردیس شمیران فیلمهای «هنروتجربه» را اکران میکند
بــه نقــل از روابــط عمومــی پردیــس ســینمایی شــمیران،
پردیــس ســینمایی شــمیران کــه فعالیــت خــود را از ۱۴
تیــر مــاه بــه طــور رســمی در تهــران آغــاز کــرده اســت،
بــه جمــع ســینماهای نمایشدهنــده فیلمهــای «هنــر
و تجربــه» پیوســت و فیلمهــای هنــری و تجربــی از
جملــه آثــار کوتــاه ،مســتند و مســتقل را نیــز روی پــرده
میبــرد.
در اولیــن گام فیلــم ســینمایی «یلــدا» بــه کارگردانــی
مســعود بخشــی و تهیــه کنندگــی علــی مصفــا و مســتند
ســینمایی «خــط باریــک قرمــز» بــه کارگردانــی فــرزاد

خوشدســت از بیــن فیلمهــای گــروه ســینمایی «هنــر و
تجربــه» در ســالن شــماره ســه (آبــی) ایــن پردیــس روی
پــرده میرونــد.
بــه مــرور تعــداد فیلمهــا و ســانسهای اختصاصیافتــه
افزایــش خواهــد یافــت.
پردیــس ســینمایی شــمیران در منطقــه اقدســیه تهــران،
بزرگــراه ارتــش در طبقــه چهــارم مجموعــه شــمیران
ســنتر واقــع شــده ،ایــن مجموعــه توســط گــروه
ســینمایی هنــر شــهر آفتــاب بــه بهرهبــرداری رســیده
اســت.

«جبرئیل» در راه جشنواره آمریکایی
بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم« ،جبرئیــل» بهعنــوان
نماینــده ایــران در بخــش کوتــاه جشــنواره «فلیکــرز
رودآیلنــد» کــه یکــی از جشــنوارههای مــورد تائیــد
آکادمــی علــوم و هنرهــای ســینمایی (اســکار) و بفتــا
اســت حضــور خواهــد داشــت و بــر ایــن اســاس فیلمهای
برنــده در  ۲بخــش کوتــاه داســتانی و انیمیشــن در ایــن
رویــداد ســینمایی واجــد شــرایط جوایــز اســکار خواهنــد
شــد.
«جبرئیــل» در ایــن دوره از جشــنواره از بیــن بیــش از
 ۶۵۰۰فیلــم از  ۹۱کشــور انتخــاب شــده اســت و بــا
فیلمهایــی از آمریــکا ،کانــادا ،لهســتان ،ایتالیــا ،انگلیــس،
فرانســه ،نــروژ ،آلمــان ،بلژیــک ،دانمــارک ،ایرلنــد ،پــرو،
مصــر و … بــه رقابــت خواهــد پرداخــت.
بیســت و چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم «فلیکــرز
رودآیلنــد» قــرار اســت بهصــورت ترکیبــی فیزیکــی و
مجــازی بیــن روزهــای  ۴تــا  ۹آگوســت برابــر بــا  ۱۴تــا
 ۱۹مــرداد در شــهر رودآیلنــد برگــزار شــود.
«جبرئیــل» دربــاره پــدری اســت کــه بایــد در شــرایطی
ســخت ،بیــن عشــق و ایمــان و وجــدان تصمیمــی
بگیــرد ...عوامــل فیلــم «جبرئیــل» عبارتنــد از نویســنده
و کارگــردان :یوســف کارگــر ،بازیگــران :یوســف یزدانــی،
شــبنم یوســفی ،علــی مکــرم ،ســینا فرامــرز ،منظــر

اصغــری ،رســول عمرانــی فــر ،مدیــر فیلمبــرداری :وحیــد
بیوتــه ،تدویــن :عمــاد خدابخــش ،صدابــردار :مســیح
حدپــور ســراج ،طراحــی و ترکیــب صــدا :محمدمهــدی
جواهــریزاده ،موســیقی :پیــام آزادی ،دســتیار کارگــردان
و برنامهریــز :نــگار نقــوی ،گریــم :لیــا اینانلــو ظفــری،
مدیــر تولیــد :آرمیــن مــرادی ،اصــاح رنــگ و نــور:
مهــران دوســتی ،دســتیاران فیلمبــردار :غالمرضــا
رضایــی ،مهــدی داوری ،دســتیاران صــدا :محســن مصلح،
جمــال حدپــور ســراج ،دســتیار تدویــن :مجیــد طارمــی،
گرافیــک :میــاد رحیمــی ،مجــری طــرح :شــاهین فــرج
زاده ،تهیهکننــدگان :علــی ضیایــی و یوســف کارگــر.
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افزایش تولیدات تئاتر و تماشاگرانش در  6سال گذشته

بــا نگاهــی بــه تعــداد نمایشهــای اجــرا شــده در
اوایــل دهــه  1380میتــوان بــه بیشــتر شــدن اجراهــا
در ســالهای اخیــر پــی بــرد؛ کــه بــه طــور قطــع
ایــن اتفــاق حاصــل بیشــتر شــدن تماشــاخانههای
فعــال در سراســر کشــور و در نتیجــه ســهلتر شــدن
امــکان دسترســی بــه ســالن نمایــش بــرای گروههــای
مختلــف تئاتــر اســت کــه از طرفــی قطعـاً مســائلی چــون
دسترســی آســانتر بــه مجــوز اجــرا بــرای گروههــای
مختلــف نیــز میتوانــد مزیــد بــر علــت بیشــتر شــدن
تئاترهــای تولیــدی در طــول ســال باشــد .هــر چنــد کــه
هنــوز گروههــای مختلــف تئاتــر بســیاری در صــف تئاتــر
امــکان رســیدن بــه صحنــه برایشــان بــه ســختی فراهــم
میشــود امــا ایــن صــف قطعــاً در ســالهای گذشــته
کمتــر شــده اســت و امــکان اجــرا بــرای گروههــای
جــوان و کمتجربــه نیــز بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
در ســال  1381تعــداد  4484نمایــش تولیــد و اجــرا
شــد کــه ایــن نمایشهــا بــه طــور کل  50224بــار
روی صحنــه رفتنــد کــه بــه نســبت نمایــش تولیــدی
میــزان اجــرا بســیاری زیــاد اســت و ایــن آمــار نشــان از
اجــرای بــاالی هــر نمایــش اســت .در ســال  1385تعــداد
نمایشهــای تولیــد شــده کاهــش چشــمگیری داشــت
و ایــن رقــم بــه  3383رســید کــه تعــداد اجراهــا هــم
بــه تناســب کاهــش میــزان نمایــش تولیــد شــده کاهــش
چشــمگیری داشــت و بــه  38131رســید کــه نزدیــک
بــه یــک میلیــون و  300هــزار تماشــاگر ایــن نمایشهــا
را دیدنــد.
امــا در دهــه  1390تقریب ـاً هــر ســال تعــداد نمایشهــا
نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر شــده و بــه تبــع آن
تعــداد تماشــاگران نیــز بــا افزایشــی نســبی همــراه بــوده

اســت .در ســال  1390تعــداد  4712نمایــش تولید شــده
کــه  64997بــار ایــن نمایشهــا روی صحنــه رفتنــد و
بیــش از  2میلیــون تماشــاگر بــه تماشــای نمایشهــای
اجــرا شــده نشســتند .در ســال  1391بــا پیشــرفتی 3
درصــدی تعــداد نمایشهــای تولیــد شــده بــه 4891
عــدد رســید کــه  66908بــار ایــن نمایشهــا روی
صحنــه رفتــه و دو میلیــون و دویســت هــزار تماشــاگر
بــه دیــدن ایــن نمایشهــا رفتنــد.
ایــن پیشــرفت در ســال  1395نیــز ادامــه پیــدا کــرد و
 6924نمایــش تولیــد شــدند و  102525بــار ایــن آثــار
روی صحنــه رفتنــد و تعــداد تماشــاگران نیــز بــه بیــش
از  4میلیــون نفــر رســید .ایــن تعــداد نمایــش تولیــدی
در طــول ســال یــک رکــورد بــه حســاب میآیــد کــه
نســبت بــه ســال گذشــته رشــدی  16درصــدی را نشــان
میدهــد .ایــن تعــداد تقریبــاً در ســال بعــد (ســال
 )1396نیــز تکــرار شــد .در ایــن ســال  6930نمایــش
تولیــد و ایــن آثــار  101888بــار روی صحنــه رفــت کــه
نکتــه جالــب توجــه در ایــن ســال مربــوط بــه میــزان
تماشــاگران میشــود .در ســال  1396بــا وجــود اینکــه
تعــداد نمایشهــا و اجراهــا تغییــر چندانــی نســبت بــه
ســال گذشــته نداشــته میــزان مخاطبــان بــا رشــدی 31
درصــدی از  4میلیــون و دویســت هــزار نفــر بــه پنــج
میلیــون و پانصــد هــزار نفــر رســید کــه قطعــاً اتفــاق
خوبــی بــرای تئاتــر کشــور اســت چــرا کــه ایــن تعــداد
تماشــاگر بــا وجــود تعــداد نمایشهــای یکســان نســبت
بــه ســال گذشــته خبــر از بیشــتر شــدن مخاطبــان تئاتــر
میدهــد.
در ســال  1397بــاز هــم ایــن پیشــرفت در میــزان
تماشــاگران را شــاهد بودیــم .در ایــن ســال بــا وجــود
اینکــه تعــداد نمایشهــای تولیــد شــده  4درصــد بیشــتر
شــد میــزان اجراهــا  15درصــد کاهــش یافــت و بــه
 85977اجــرا از  7198نمایــش تولیــد شــده رســید امــا
نکتــه جالــب توجــه بیشــتر شــدن میــزان تماشــاگران
اســت کــه بــه  8میلیــون و  200هــزار نفــر رســید.
ایــن تعــداد تماشــاگر کــه نســبت بــه ســال گذشــته 47
درصــد افزایــش داشــته ،میتوانــد اتفــاق بســیار مهمــی
بــرای تئاتــر کشــور در ایــن ســالها باشــد .چــرا کــه
قطعــاً یکــی از اصلیتریــن دغدغههــا بــرای اهالــی

تئاتــر همــواره کمبــود مخاطــب و تماشــاگر اســت و
بــا وجــود اینکــه هنــوز نمیتــوان وضعیــت را ایــدهآل
دانســت رونــد رو بــه رشــد تعــداد تماشــاگر را میتــوان
بــه فــال نیــک گرفــت.
در ســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در
مــاه پایانــی ســال قطعــاً میــزان نمایشهــای تولیــد
شــده کــه توانســتند روی صحنــه برونــد تــا حــدی
کاهــش یافــت و ایــن رقــم بــه  6451نمایــش رســید.
هنــوز از میــزان تماشــاگران و اجراهــا آمــاری در دســت
نیســت امــا بــا توجــه بــه ایــن رونــد رو بــه رشــد در
بیشــتر شــدن تماشــاگران تئاتــر احتمــاالً ســال 1398
نیــز وضعیــت بهتــری نســبت بــه ســال  1397داشــته
اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد قطعــاً میــزان نمایشهــای
تولیــد و اجــرا شــده در سراســر کشــور در طــول یــک
ســال هنــوز بــه وضعیتــی ایــدهآل نرســیده امــا رونــد
رو بــه رشــد هنــر نمایــش ایــران در ایــن زمینــه را
نمیتــوان نادیــده گرفــت .قطعــاً اجــرای نمایشهــا بــا
موضوعــات و گونههــای متفــاوت از ســوی گروههــای
مختلــف میتوانــد یکــی از عوامــل جــذب مخاطــب بــا
ســلیقههای متنــوع بــرای تئاتــر کشــور باشــد .برگــزاری
جشــنوارههای تئاتــر در شــهرهای مختلــف نیــز یکــی
دیگــر از عوامــل آشــتی مــردم بــا تئاتــر میتوانــد باشــد
کــه امیدواریــم در ســالهای آینــده نیــز ایــن رونــد بــا
برنامههــای جدیدتــر در جهــت رونــق تئاتــر کشــور
ادامــه داشــته باشــد.
قطعــاً عــدم وجــود شــرایط مناســب بــرای فعالیــت
تماشــاخانههای خصوصــی و معضــات بســیاری وجــود
دارد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه شــود .متأســفانه در
ســال جــاری بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا ،تعطیلــی
باالجبــار تماشــاخانهها و پــس از آن بازگشاییشــان در
شــرایطی خــاص هنــر نمایــش در کشــور مــا ضربــهای
جــدی خــورد کــه رســیدن بــه شــرایط ایــدهآل را بــرای
ایــن هنــر ارزشــمند در کشــور مــا ســختتر کــرد و
امیدواریــم بــا تمهیــدات الزم از ســوی نهادهــای مختلف،
تئاتــر کشــور از ایــن مرحلــه بحرانــی عبــور کنــد و بــه
رونــد رو بــه رشــد خــود ادامــه دهــد.

اعضای هیات انتخاب جشنواره «سلفی »۲۰معرفی شدند
محمدرضــا عــرب ،مرضیــه ریاحــی ،مرتضــی خــان
محمــد ،مریــم بحرالعلومــی و پویــا نبــی مســئولیت
انتخــاب نخســتین جشــنواره فیلــم کوتــاه «ســلفی »۲۰
را برعهــده خواهنــد داشــت.
محمدرضاعــرب مستندســاز ،تهیــه کننــده و کارگــردان
ســینما اســت .وی تاکنــون  ۳فیلــم ســینمایی ۹ ،
مجموعــه مســتند ۷ ،فیلــم مســتند و کوتــاه داســتانی را
کارگردانــی کــرده و تجربــه  ۶۰حضــور بینالمللــی و ۸۰
حضــور ملــی و کســب بیــش از  ۳۰جایــزه معتبــر داخلــی
و خارجــی را در کارنامــه کاری خــود دارد.
مرضیــه ریاحــی فیلمســاز و ســردبیر «پایــگاه خبــری
فیلــم کوتــاه» ،دارای مــدرک کارشناســی ســینما ،عضــو
بنیــاد توســعه ســینمای آســیا و اقیانوســیه «نتپــک» و
عضــو انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی ایــران
اســت .وی بــا فیلــم کوتــاه «کالس رانندگــی» واجــد
شــرایط رقابــت در بخــش فیلــم کوتــاه آکادمــی اســکار
 ۲۰۲۰بــود.
مرتضــی خــان محمــد دارای مــدرک کارشناســی
ســینما و مدیــر فیلمبــرداری ســینما و فیلــم هــای
بلنــد داســتانی و کوتــاه بســیاری بــوده اســت .وی ســال
گذشــته نیــز نامــزد بهتریــن فیلمبــرداری انجمــن فیلــم
کوتــاه ایران(ایســفا) بــرای فیلمبــرداری «پانــدای قرمــز»
شــده بــود .مریــم بحرالعلومــی نویســنده و کارگــردان،
مجــری طــرح و پخــش کننــده جهانــی فیلــم کوتــاه و
فــارغ التحصیــل رشــته ســینما از دانشــگاه اســتانبول
اســت کــه پیــش از ایــن ســیمرغ بهتریــن کارگردانــی از

پیمــان معــادی کارگردان,بازیگــر و فیلمنامــه نویــس
ایرانــی متولــد  9تیرمــاه  1346در نیویــورک مــی
باشــد و  46ســال دارد .پیمــان معــادی فرزنــد یــک زوج
ایرانــی اســت کــه در ســال  1970در نیویــورک ،آمریــکا
بــه دنیــا آمــد .پــدر و مــادرش ایرانــی ســاکن آمریــکا
بودنــد ،بعــد از تولــد پیمــان در ســن  5ســالگی اش بــه
ایــران بازگشــتند .پیمــان معــادی متاهــل مــی باشــد
و ازدواج کــرده اســت .فرانــک قوانلــو نــام همســر وی
مــی باشــد  .ایــن زوج دو فرزنــد بــه اســم هــای بــاران و
رایــان نیــز داردنــد .شــغل دوم پیمــان معــادی :پیمــان
معــادی بازیگــر ،فیلنامــه نویــس و کارگــردان محبــوب
ســینمای ایــران ،عــاوه بــر شــغل اصلــی خــود در عرصــه
ســینما ،صاحــب یــک گالــری ســاعت در شــهرک غــرب
تهــران میباشــد .پیمــان معــادی در نمایــش «در انتظــار
گــودو» بــه کارگردانــی همایــون غنــی زاده بــا دختــرش
بــاران همبــازی شــد .بــاران معــادی نقــش پســر بچــه
ایــن نمایــش را ایفــا کــرد .پیمــان معــادی عــاوه بــر
حضــور در فیلــم هــای ایرانــی در پــروژه هــا ســینمایی
و تلویزیونــی خارجــی حضــور داشــته اســت  .در ســال
 2014در ســریال شــب محصــول شــبکه اچ بــی او بــه
کارگردانــی اســتیون زایلیــان بــازی کــرد کــه در ســال
 2016پخــش آن آغــاز شــد ،معــادی در ایــن ســریال
در کنــار جــان تورتــورو و مایــکل کــی ویلیامــز نقــش

جشــنواره بیــن المللــی فیلــم فجــر را از آن خــود کــرده
اســت و عضــو هیــات انتخــاب دو دوره از جشــنواره فیلــم
هــای ایرانــی تورنتــو و ...بــوده اســت.
پویــا نبــی فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نــرم افــزار،
نویســنده و کارگــردان ســینما و ســازنده فیلــم هــای
کوتــاه «مــاه عســل»« ،ســایلنت» و «خوابگردهــا» اســت.
وی ســابقه حضــور در بیــش از  ۳۰جشــنواره ملــی و
بیــن المللــی و کســب جوایــز متعــددی را در کارنامــه
کاری خــود دارد.
جشــنواره فیلــم کوتــاه «ســلفی  »۲۰در اولیــن دوره
برگــزاری خــود بــا موضــوع کرونــا و تاثیــر آن بــر شــهر،
جامعــه ،افــراد و مناســبات ،محیــط زیســت و ...پاییــز

 ۹۹بــه صــورت آنالیــن برگــزار مــی شــود .ایــن جشــنواره
شــامل بخــش هــای فیلــم کوتــاه داســتانی ،مســتند ،فیلــم
ســلفی ،فیلــم بــا موضــوع تقدیــر از قهرمانــان و شــهدای
ســامت ،فیلــم بــا موضــوع ملــی ،بهتریــن فیلــم از نــگاه
تماشــاگران و جایــزه ویــژه هیــات داوران بــه «یــک نــگاه
خــاق» مــی شــود.
آخریــن مهلــت ارســال اثــر بــه ایــن رویــداد ســینمایی
بــه دبیــری مریــم دوســتی  ۲۰شــهریور مــاه اعــام شــده
اســت .فراخــوان و جزییــات برگزاری در ســایت جشــنواره و
ســامانه هاشــور بــه نشــانی :
 www.selfie20shortfilmfestival.comو
 /http://hashure.comاعالم شده است.

پیمان معادی و زندگی هنری
شــخصیتی بــه نــام ســلیم خــان را ایفــا مــی کــرد.
معــادی در ســال  2014بــه عنــوان بازیگــر نقــش اول
در کمــپ ایکــس ری در نقــش علــی بــه ایفــای نقــش
پرداخــت .کریســتن اســتوارت بــه عنــوان نقــش مکمــل
وی در ایــن فیلــم ظاهــر شــد .کمــپ ایکــس ری در
جشــنواره فیلــم ســاندنس رونمایــی شــد و بــازی معــادی
مــورد توجــه منتقــدان و عمــوم قــرار گرفــت .معــادی در
ســال  2015بــه پــروژه آخریــن شــوالیه هــا پیوســت و
همبــازی مــورگان فریمــن و کالیــو اوون شــد .وی فــارغ
التحصیــل رشــته مهندســی متالــورژی از دانشــگاه آزاد
کــرج ســال ( )1373مــی باشــد .پیمــان معــادی کارش را
بــا نوشــتن فیلمنامــه آغــاز کرد.اولیــن تجربه وی نوشــتن
فیلمنامــه فیلــم آواز قــو در ســال  1379بــود او همچنــان
مــی نوشــت تــا اینکــه بــا اصغــر فرهــادی آشــنا شــد،
ایــن آشــنایی کــه ابتــدا بــرای نوشــتن فیلمنامــه بــود بــا
پیشــنهاد بازیگــری از طــرف اصغــر فرهــادی ،پیمــان را
وارد گــود بازیگــری در فیلــم دربــاره الــی کــرد .دو ســال
بعــد بــازی وی در نقــش نــادر در فیلــم جدایــی نــادر از
ســیمین ،خــرس نقــره بهتریــن بازیگــر مــرد از جشــنواره
بیــن المللــی فیلــم برلیــن را برایــش بــه ارمغــان آورد و
ایــن فیلــم برنــده اســکار و گلــدن گلــوب  2012شــد.
برنــده ســیمرغ بلوریــن ســی امیــن جشــنواره فیلــم
فجــر ،بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران بــرای فیلــم
بــرف روی کاج هــا بــه کارگردانــی خــودش اســت .مرکــز
عمومــی امــور مســلمانان هالیــوود ( )MPACپــس از
اکــران فیلــم کمــپ ایکــس ری از پیمــان معــادی بــا
اهــدای جایــزه صــدا و وجــدان حقیقــت تقدیــر کــرد در
قســمتی از ایــن نامــه بــرای ایــن بازیگــر نوشــت :مــا ایــن
افتخــار را داریــم از شــما بــه عنــوان مســلمانی کــه بــا
بــازی در فیلــم «کمــپ ایکــس ری» فضــای مناســبی را
بــرای اعتــراض بــه رفتارهــای ضدبشــری نســبت بــه یــک
مســلمان زندانــی شــده ،رقــم زدیــد ،یــاد کنیــم.

