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در گفت و گو با معصومی ،اکبری و جاوید اعالم شد:

مهمانان آینده قاب شیشه ای

ایــن جــا خــراســان شمالی اســت؛ گنجینه معرفت هــا و
بجنورد میزبان هنرمندان بخش های مختلف بازیگری،
کارگردانی ،اجــرا ،دوبله و  ...است .این روزهــا بیست و
دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما،
بــزرگ ترین رویــداد مهم فرهنگی با حضور چهره های
برجسته تلویزیونی در حال برگزاری است .در این جشنواره
در  6بخش داوران برجسته بسیاری همچون پروانه
معصومی ،عبدالرضا اکبری ،آریا عظیمی نژاد ،دکتر مریم
جاللی و هوشنگ جاوید ،آثار رسیده را داوری کردند .در
گزارش پیش روی تان با چند داور شناخته شده و توانای
این جشنواره به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

سیما سریالهای متفاوتی را برای تولید و پخش در نظر گرفته است که در ادامه  3سریال
جدید این شبکه را که به زودی از قاب شیشه ای پخش خواهد شد ،مرور می کنیم.

پروانهمعصومی

هوشنگجاوید

آثار فکر شده و ارزشمند
سطح آثار نسبت به سال های گذشته هم به لحاظ علمی
و هم به لحاظ متنی و مناسبتی بهتر بود .به همین خاطر
ترکیب ها و تلفیق هایی از موسیقی بومی خودشان را
با شکل ها و گونه های موسیقی ارکسترال پدید آورده
بودند که خیلی علمی ،فکر شده و ارزشمند بــود .بحث
دیگر رویکرد خیلی خوب مراکز به موسیقی بومی و اصیل
خودشان و مسئله سوم این بود که شاهد کارهای خوب
مذهبی بودیم .کارهای تلفیقی موسیقی استان خراسان
شمالی و آثار خراسان رضوی و جنوبی خوب بودند.

هنرمندانی که سفیران فرهنگی می شوند
با توجه به دستاوردهای جشنواره امکان
دسترسی همه شبکه های خراسان
شمالی به دیجیتال وجود دارد؟
االن پوشش دیجیتال در اکثر استان ها باالی
 95درصد است؛ از جمله خراسان شمالی .به
هر حــال قسمت هایی از کشور کوهستانی و
دسترسی ها کمی مشکل است .به خصوص این
استان که دسترسی به این موضوع کار سختی
اســت امــا یکی از پــروژه هایی که به مناسبت
همین جشنواره افتتاح می کنیم ارتقای بخشی
از پوشش دیجیتال این استان است.
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نظر تزریق مالی که ما برای تولیدات آن مرکز
انجام می دهیم و امتیازاتی که برای آن مرکز
قــائــل مــی شــویــم ،آورده های
مناسبی دارد و ما در حاشیه
جــشــنــواره تــعــداد زیـــادی از
پروژه های مهمی را که صدا
و سیمای خراسان
شمالی دارد،
افــتــتــاح می
کنیم.

ضیغمی« -مــحــمــود گــبــرلــو» منتقد مــطــرح سینما و
تلویزیون اجرای برنامه «هدهد» در شبکه شما را بر عهده
دارد؛ برنامه ای که به موضوع جشنواره تولیدات
مراکز استانهای صدا و سیما می پــردازد .او
در بیست و دومین دوره این جشنواره مهمان
بجنوردی ها بــود .به بهانه حضورش با وی
گفت و گویی داشتیم«.محمود گبرلو» در
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما به این
مسئله اشــاره کرد که تعداد زیادی
از نیروهای انسانی زبده و فعال
در صدا و سیما وجود دارند که
دیده نمی شوند در صورتی که

کو

پن
خ

انه

این نیروهای مستعد شهرستانی اکثر برنامه ها را بر اساس
فرهنگ اقوام ایرانی تولید می کنند که می تواند در جذب
مخاطب و تبلیغ و ارائــه یک اثر مطابق با فرهنگ
ایرانی در شبکه هــای جهانی خیلی تاثیرگذار
باشد .وی معتقد است :جشنواره ای که در شهر
بجنورد برگزار می شود به نوعی مبلغ فرهنگ و
آداب و رسوم ایرانیان در آن شهر خواهد بود که
حضور هنرمندان صدا و سیما در خراسان شمالی
به بهانه جشنواره می تواند از این
دوستان هنرمند سفیرانی بسازد تا
در استان خود مبلغ فرهنگ اقوام
ایرانی باشند.

کولر

مریم ضیغمی -دکتر «علی دارابی» معاون امور
استان های سازمان صدا و سیما در گفت و گو
با خبرنگار ما ،دربــاره دستاوردهای جشنواره
بیستو دوم تولیدات مراکز استان های صدا
وسیما مطالبی را اعــام کرد که در ادامــه می
خوانید:
با توجه به این که شبکه اترک شبکه
نوپایی است و برای ارتقای سطح کیفی
کارها به حمایت بیشتری نیاز است ،قرار

است چه حمایت هایی شود؟
برگزاری جشنواره برای استان عالوه بر نکاتی
که پیش از این عرض کردم ،دستاوردهای
مهمی دارد.
االن کار بزرگی که در حوزه فنی و فیبر نوری
و تجهیزات فنی برای صداوسیمای خراسان
شمالی شده به بهانه این جشنواره است که
اگر در برنامه ریزی معمول قرار می گرفت
معلوم نبود چند سال طول میکشید یا از

سه دوره داور این جشنواره بودم و در این دوره نسبت به دوره
های گذشته سطح کیفی آثار خیلی خوب بودند .خوشحالم
که جوانان با استعدادی داریم و ما با این جشنواره هر سال
می توانیم چند جوان با استعداد را برای کار معرفی کنیم.
هنرمندان خراسان شمالی آثار خوبی عرضه کرده بودند.
برخی آثار رسیده رنگ و بوی بومی داشتند و به محل زندگی
خود پرداخته بودند .معتقدم رقابت خیلی خوب است اگر
جوانان آثار دیگر و فیلم خود را ببینند و دلخور نشوند از
این که چرا فالنی جایزه گرفته و آن ها نگرفته اند .جوانان
باید بنشینند آثار را با کار خود مقایسه کنند .تولید اثر مانند
نقاشی است و شخص هر چه بیشتر آثار دیگر نقاشان را ببیند
بیشتر ایده پیدا می کند ،تولید اثر مانند کتاب خواندن است
و هر چه بیشتر کتاب بخوانید هم سطح دانش تان باال می
رود و هم بهتر می توانید بنویسید.

مراکز استان ها با امکانات و بودجه خیلی کم ،آثار متفاوتی ارائه
داده بودند که این آثار را با صبر و حوصله بررسی کردیم چرا که
درآیندهقراراستمردمببینند.اعضایهیئتداورانحساسیت
های ویــژه ای داشتند و با نگاه دقیق و کارشناسانه داوری
کردند .مسلم ًا در جشنواره ها و در عرصه رقابت عده ای ناراضی
و عده ای هم راضی هستند .قطع ًا با جوایزی هم که دریافت می
کنند بیشتر جذب بازار حرفه ای کار می شوند .چند اثر خوب
از جوانان خراسان شمالی دیدیم .وقتی اسامی برگزیدگان
اعالم شود قطعا به این نتیجه می رسید که فیلم های خوب،
شسته رفته و با سلیقه ای انتخاب شدند .تاکنون به بجنورد
سفر نکرده و خیلی عالقه مند بودم این شهر و استان را ببینم.

بـ

دستاوردهای جشنواره بیستو دوم برای خراسان شمالی

سرباز

سریال «سرباز» به کارگردانی هــادی مقدم دوســت و به
تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی از شبکه  3پخش می
شود .فیلم نامه سریال سرباز نوشته حمید نعمتا...
و هــادی مقدم دوســت اســت.آرش مجیدی،
الیکا عبدالرزاقی ،رویا تیموریان ،جمال
اجــالــی ،اسماعیل مــحــرابــی ،کــوروش
تهامی ،نیما شعبان نژاد ،سیاوش خیرابی
و علی هاشمی از بازیگران این
مجموعه هستند.
ایــــــن ســـریـــال
حکایت سرباز
وظیفهای به نام
یحیی و رفقای
هـــم خــدمــتــی
اش است.

انتخاب فیلمهای خوب

یمه

ستایش ۳

«ستایش  »۳به کارگردانی سعید سلطانی ،به نویسندگی
سعید مطلبی و به تهیهکنندگی آرمــان زریـنکــوب این
روزها مراحل تدوین و صداگذاری را به صورت همزمان
می گذراند.شروع داستان «ستایش» مربوط به سالهای
ابتدایی دهه  ۶۰بود و ادامه آن به سالهای اخیر رسیده
است .فیلم نامه سری سوم این مجموعه در  ۳۰قسمت
نوشته شده که نگارش آن بر عهده سعید مطلبی است.
فصل ســوم «ســتــایــش» بــا دو فصل قبلی آن متفاوت و
دارای ســاخــتــاری جدید اســت .ایــن فصل از مجموعه
افزون بر روایت داستان شخصیتهای فصل اول و دوم،
روایت جدیدی را نیز در دل خود دارد .فصل های یک و
« ۲ستایش» در سالهای  ۹۰و  ۹۲از شبکه سه سیما
پخش شد و فصل ســوم ،آخرین فصل این سریال است.
داریوش ارجمند ،سیما تیرانداز ،مهدی سلوکی ،نرگس
محمدی ،قربان نجفی ،فریبا نادری ،سینا شفیعی ،فرهاد
جم ،کیهان ملکی ،محمدرضا داوود نژاد ،مهدی میامی و
امیرمحمد زند بازیگران این سریال هستند.

فوق لیسانسه ها

تصویربرداری سریال «فــوق لیسانسه ها» از اردیبهشت
آغــاز شــده اســت و حــدود هشت مــاه ادامــه دارد .سریال
«لیسانسهها» به نویسندگی سروش صحت و ایمان صفایی
و به کارگردانی سروش صحت در دو فصل تولید و از شبکه
سه سیما پخش شد و فصل سوم آن با نام «فوق لیسانسهها»
برای تولید در این شبکه تصویب شد
و کلید خــورد تا بــرای پخش آماده
شود .هوتن شکیبا ،امیر کاظمی،
امیرحسین رستمی ،عرفان برزین،
بهنام تشکر ،بیژن بنفشهخواه،
مهران رجبی ،متین ستوده ،رویا
میرعلمی ،کاظم سیاحی،
عــزتا ...مهرآوران و آتنه
فقیه نصیری از بازیگران
مشترک دو فصل قبلی
این سریال هستند.

سطح باالی آثار

عبدالرضا اکبری

خیالت راحت
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ضیغمی -سریال های تلویزیونی همواره مخاطبان خاص خود را دارند و در این بین شبکه
های مختلف تالش می کنند آثار پربیننده ای را روانه آنتن کنند .در این بین ،شبکه سه

آن سوی سکه داوری ها

هر کاری داری کنترات انجام میده
بجنورد ،خیابان طالقانی شرقی ،روبهروی طالقانی ۹

۹1۰۰۲۰۲۲
گوگل پلی

کافه بازار

آد

۶

سینما و تلویزیون
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