فیلم

ایران در میان  ۵۰کشور نخست حاضر در اسکار ۲۰۲۳

در حالی که ایران با معرفی فیلم «جنگ جهانی ســوم» ساخته هومن سیدی
به کمیته اســکار وارد رقابت اســکار  ۲۰۲۳در بخش بهترین فیلم بینالمللی
شد ،شمار کشــورهایی که فیلم منتخب خود در این رقابت را معرفی کردهاند
به  ۴۹کشــور رسید.جدیدترین کشورهایی که در روزهای اخیر نمایندگان خود
را معرفی کردهاند عبارتند از:
نیوزیلند با فیلم «مورو» به نویســندگی و کارگردانی تئارهپا کاهی به اســکار
میرود .این فیلم با الهام از وقایع واقعی ســاخته شده و داستان یک گروهبان
محلی را تصویر میکند که وقتی دولت با نیروی ضدشورش به مقابله با بومیان
نیوزیلند میرود ،باید بین وظیفهاش در قبال نشان خود یا مردم بومی ،یکی را
انتخاب کند« .مورو» یک واژه مائوری مترادف «بخشــش» است .این فیلم به
تازگی در جشنواره تورنتو به نمایش درآمد.
بلژیک با «نزدیک» ســاخته موفق لوکاس دونت به اسکار میرود .این فیلم
اولین بار در بخش رقابتی جشــنواره فیلم کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ
هیات داوران را از آن خود کرد .این فیلم دوســتی عمیق بین دو پسر  ۱۳ساله
را دنبال میکند که ناگهان به هم میریزد و کاوش دوستی و مسئولیتپدیری
برای حفظ آن در فیلم در مرکز توجه قرار دارد.
کوزوو با «در جســتجوی ونرا» در رقابت اســکار حضــور دارد .این فیلم به

نویسندگی و کارگردانی نوریکا صفا درباره دختر نوجوان و آرامی در دهکدهای
کوچک از کوزوو اســت .در خانه آنها  ۳نسل در کنارهم زندگی میکنند و این
نوجــوان فضایی اندکی برای حریم خصوصــی دارد .فیلم به نوعی قومنگاری
مردم روستایی این منطقه است.
کوزوو سال پیش با «کندو» به کارگردانی بلرتا باشولی به فهرست نامزدهای
اسکار راه یافته بود.
مونتهنگرو «مرثیه لورل» را برای اســکار انتخاب کرده است .این فیلم اولین
فیلم دوشــان کاســالیکا درباره فیلیپ استاد تاریخ اســت که با همسرش به
تعطیالت میرود و برای فرار از مشکالت به جنگلی عمیق میرود و با مادرش
مالقات میکند و عاشق دختری میشود که زمانی مار بود .این فیلم اولین بار
در بخش رقابتی جشنواره سارایوو  ۲۰۲۱به نمایش درآمده بود.
نپال «پروانه در قاب پنجره» را برای اســکار انتخاب کرده است .این فیلم به
کارگردانی سوجیت بیداری اولین بار در جشنواره فیلم بوسان  ۲۰۲۰به نمایش
درآمد و اولین فیلم بلند این کارگردان است .داستان فیلم درباره دختر  ۱۳ساله
روســتایی است که آرزوی ادامه تحصیل در شهر دارد و برادر  ۹ساله او تالش
دارد تا به خواهرش کمک کند تا به آرزویش برسد.
پرتغــال نیز «روح زنده» اولین ســاخته بلند کریســتل آلوز میــرا کارگردان
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پرتغالی-فرانســوی را برای اســکار معرفی کرد .این فیلم محصول مشترک
پرتغال و فرانســه و بلژیک اســت که در هفته منتقدان جشــنواره کن امسال
هم به نمایش درآمد و درباره پیوندهای خانوادگی ،مهاجرت ،عرفان و فرهنگ
بخشی از پرتغال است .داستان فیلم درباره دختربچهای است که تابستان را در
روستایی با مادربزرگش میگذراند و با مرگ او مواجه میشود.
رومانی هم «بینقص» به کارگرداین مونیکا اســتن و جورج چیپر لیلمارک را
به اســکار معرفی کرده است .این فیلم که جایزه معتبر  ۱۰۰هزار دالری شیر
آینده جشنواره فیلم ونیز امسال را برده داستان داریا را روایت میکند که برای
رهایی از اعتیاد به مواد مخدر تالش میکند و متوجه میشود درمان تخصصی
با قیمت باالیی همراه است.
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یک فنجان چای داغ
اشکانخطیبی
«اسفندیار رویین تن» میشود
ِ

اشکان خطیبی نقش «اســفندیار رویین تن» را در نمایش
«هفت خان اســفندیار» بازی میکند .روابط عمومی پروژه،
اشــکان خطیبی با موسیقی -نمایش «هفت خان اسفندیار»
به کارگردانی حسین پارسایی مهرماه امسال به تاالر وحدت
می آید« .هفت خان اسفندیار» یکی از داستان های مشهور
شــاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوســی است که در هفت
خان ،حکایت ســفر پرماجرای اســفندیا ِر رویین تن به قصد
رهانــدن خواهرانش همای و به آفریــد از چنگ تورانیان را
روایت میکند ».پیشتر حســام منظور ،محمد ریاضت ،رضا
راد ،مونا صوفی ،نیکا افکاری ،ســروین ضابطیان و ســایه
پارسایی بازیگران نقشهای پشــوتن ،رییس قبیله و همای
و به آفرید(خواهران اســفندیار) معرفی شــدند .امین حیایی
در نقش گرگسار تورانی ،غزل شاکری در نقش کتایون مادر
اسفندیار ،امیر کاوه آهنین جان در نقش گشتاسب شاه ایرانی،
اصغر پیران در نقش ارجاسب شاه تورانی ،الهام کردا در نقش
جادو زن و ســروش کریمی نژاد در نقش جاماســب پیشگو
نیز دیگر بازیگران هســتند«.هفت خان اسفندیار» محصول
سازمان هنری رسانه ای اوج  ،برداشتی آزاد از شاهنامه حکیم
ابوالقاسم فردوسی به نویسندگی محمدرضا کوهستانی پاییز
سال جاری با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تاالر
وحدت اجرا می شود.

دبیر همایش ملی تئاتر
برای نوجوانان منصوب شد

روابــط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی ،کاظم نظری
مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با صدور حکمی مهدی کاموس ،نویسنده ،پژوهشگر و مدیر
دفتر انتشــارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشــی را به
عنوان دبیر همایش ملی تئاتر برای نوجوانان منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
«جناب آقای مهدی کاموس
با سالم و احترام
نظر به توانایی و شایســتگیهای علمی جنابعالی به موجب
این حکم به عنوان دبیر همایــش ملی تئاتر برای نوجوانان
منصوب میشوید .امید اســت در این دوره ضمن همکاری
با اعضای هیات علمی منتخــب برای این همایش ،تقویت،
شناســایی و معرفی پژوهشهای برتر تئاتر برای نوجوانان با
اهتمام جدی جنابعالی و همکاران موجب ارتقای این رویداد
از طرق گفتمانسازی علمی در مسائل و چالشهای اساسی
تئاتر برای نوجوانان فراهم شود».

«انتظار» در شهرزاد

نمایشــنامه خوانی «انتظار» به کارگردانی پیمان چراغی و
نویسندگی یاســر عرفانی جم زیرمجموعه رپرتوار نمایشنامه
خوانی «هزار و یک شب» به تهیه کنندگی محسن میرزاخانی
در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه  ۲۹و  ۳۰شهریور ساعت
 ۲۰:۱۵در پردیس تئاتر شــهرزاد خوانش میشود .بازیگران
این نمایــش رامین پرچمی ،محمدرضا محمــدی پور ،پویا
پورهمدانی ،آتنا رسول زاده ،مریم بابایی ،مهیار ذوالنوری ،سارا
جودت ،زهرا یوسفی ،زهرا نادری ،میثم میثمی ،سعید اصغری،
مهدی دشتی ،ستاره آقائی ،احسان مهدی زاده ،هانیه یوسفی
و عیســی محمدی هستند .گروه موسیقی این نمایش را تانیا
قربانی نوازنده هنگ درام ،عرشیا چاکرالحسینی نوازنده پیانو،
محمدحسین بیات نوازنده ترومپت ،مهران محمودزاده نوازنده
ویولن سل تشکیل میدهند .دیگر عوامل این نمایش عبارتند
از دســتیار کارگردان ستاره آقائی ،مجری طرح :سارا والیانی،
مدیر تولید :ایمان مهــدی زاده ،مدیر هماهنگی :محمدجواد
ملــک زاده ،مدیر روابط عمومی :گیتی شــاکری هســتند.
نمایش «انتظار» پنجمین همکاری پیمان چراغی و محسن
میرزاخانی محسوب میشود.در خالصه متن این نمایش آمده
اســت :گفته بودی شــهید یعنی چه پسرم! جنگ چیز خوبی
نیست … فرزند یک شهید به نام فرهاد که در شرف ازدواج
است ،بر سر سه راهی قرار گرفته و باید انتخاب سختی کند.

«برد پیت» مجسمهساز شد

«برد پیت» ـ بازیگر مشهور هالیوود ـ از نخستین مجموعه
مجسمههایش در یک موزه هنری رونمایی کرد.
گاردیــن« ،بــرد پیــت» بازیگر مشــهور در یــک اقدام
غافلگیرکننده نخســتین نمایشــگاه هنری خــود را در یک
گالــری هنری واقع در فنالند برگزار کرد و از مجموعهای از
مجسمهها رونمایی کرد.
این نمایشــگاه در موزه هنری «ســارا هیلــدن» واقع در
«تامپره» ،ســومین شــهر بزرگ فنالند برگزار شــده است.
این نخســتینباری است که این ستاره آمریکایی خودآموز از
مجسمههای خود در مقابل عموم مردم رونمایی کرده است.
«پیــت»  ۵۸ســاله شــخصا در روز شــنبه از مجموعــه
مجســمههایی که خلق کرده اســت در این مــوزه هنری
رونمایــی کــرد .مجســمههای «بــرد پیت» بــه عنوان
بخشــی از یک نمایشــگاه بزرگتر متعلق به آثار «توماس
هوســیگو»( )Thomas Houseagoهنرمند بریتانیایی
و ســرامیکهای «نیک کیو»( )Nick Caveموسیقیدان
استرالیایی به نمایش گذاشته میشود.
«برد پیت» در مراســم افتتاحیه این نمایشگاه در گفت و گو
با یک رســانه فنالندی بیان کرد« :این برای من و «نیک»
یک جهان جدید و نخستین ورودمان است».
«پیت» در مجموع  ۹مجســمه در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته شده است.

تصویر چشم «خاویر باردم»
حراج میشود

گاردین ،در این پروژه با عنوان «چشم
در برابر چشم که برای کمک به تامین
مالــی پــروژه خیریه «بنیاد چشــمان
هدف پیشگیری از نابینایی
جهان» و با ِ
و معالجه چشــم در کشورهای درحال
توســعه راهاندازی شــده ،تصویری از
نمای بسته عنبیه چشم «خاویر باردم»
در قالب « »NFTبه حراج گذاشــته
میشود.
«خاویر باردم» بازیگر برنده اسکار اســپانیایی در این باره توضیح میدهد« :توانایی
دیدن ،شنیدن ،لمس کردن ،احساس کردن؛ اینها چیزهایی هستند که تا زمانی که از
دستشان ندهیم واقعا قدرشان را نمیدانیم .دسترسی مجدد به هر چیزی که بواسطه
توان دیدن احساس میکنیم ،اثر زیادی بر احساسات و ادراک ما دارد و به یک تحول
عاطفی و معنوی میانجامد».
او میگوید به همین دلیل این تصویر ویژه را به پروژه «بنیاد چشمهای جهان» اهدا
کرده اســت که بهعنوان بخشــی از یک کمپین جمعآوری کمک مالی بهنام عنبیه
جهان ( )Iris of the Worldحراج شود.
(بنیاد چشــمان جهان) ســال  ۲۰۰۱در بارســلونای اسپانیا تأســیس شده و به
درمــان نابینایی قابل اجتنــاب  -مانند آب مروارید  -از طریق مداخله مســتقیم
و آموزش افــراد محلی اختصاص دارد؛ با پروژههایی که به پیشــگیری و درمان
صحرایی الجزایر و کشــورهای بولیوی ،موزامبیک و مالی
پناهندگان اردوگاههای
ِ
ِ
یاری میرساند.
این بنیاد در  ۲۰سال گذشته ،بینایی بیش از  ۳۷هزار نفر را بهبود بخشیده و  ۱۳هزار
متخصص بومی نیز آموزش داده است.
تصویر چشــم «خاویر بــاردم» بهعنوان یک توکن دیجیتــال غیرقابل معاوضه که
بهاختصار « »NFTنامیده میشود و یک عکس چاپی گواهی شده توسط این بازیگر
است ،فروخته خواهد شد.

«وودی آلن»:
نگفتمفیلمنمیسازم

پــس از آن که یک روزنامــه پرتیراژ
اســپانیایی به نقــل از «وودی آلن» از
خداحافظــی او از فیلمســازی خبر داد،
این کارگردان  ۸۶ســاله این گزارشها
مبنی بر بازنشستگی خود را تکذیب کرد.
گاردین ،چند روز پیش روزنامه اسپانیایی
« »La Vanguardiaبــا انتشــار
مصاحبهای بــا «وودی آلن» به نقل از
او اعــام کرد که وی پس از ســاخت
پنجاهمین فیلم بلند کارنامه ســینماییاش که در پائیز امســال در پاریس کارگردانی
خواهد کرد ،دیگر فیلمی نخواهد ساخت و بیشتر بر روی نویسندگی تمرکز میکند و
پروژه بعدی او نگارش یک ُرمان خواهد بود .در بیانیهای که که از سوی نماینده این
فیلمساز منتشر شد ،آمده است« :وودی آلن هرگز نگفته که در حال بازنشستگی است
و در حال نوشتن رمان دیگری است .او عنوان کرده به این فکر میکند که فیلم نسازد،
زیرا ســاختن فیلمهایی که مستقیم یا خیلی سریع به پلتفرمهای استریم (سامانههای
بزرگ ،تجربهی
نمایش آنالین) میروند برای او چندان خوشایند نیست ،زیرا او عاشق ِ
سینماســت .او در حال حاضر قصد بازنشستگی ندارد و بسیار هیجان زده است که در
پاریس برای فیلمبرداری فیلم جدیدش که پنجاهمین فیلم خواهد بود ،حضور دارد».
«آلن» در ماه ژوئن و طی یک مصاحبه اینستاگرامی با «الک بالدوین» ،ناامیدی خود
را از روند ســاخت فیلم ابراز کرده بود و اظهار کرده بود« :بســیاری از هیجان از بین
رفته است .حاال شما یک فیلم میسازید و چند هفته در سینما اکران میشود و سپس
در ســامانههای نمایش آنالین عرضه میشود که برای من آنقدرها هم لذت بخش
نیست» .قرارداد «وودی آلن» با کمپانی آمازون برای ساخت پنج فیلم در سال ۲۰۱۸
و در نتیجه حواشی پیرامون شکایت دخترخواندهاش «دیلن فارو» مبنی بر سوء استفاده
جنسی ،لغو شد ،اتهاماتی که این سینماگر همواره رد کرده است« .وودی آلن» تاکنون
 ۲۴بار نامزد اســکار و چهار بار برنده آن شده که این جوایز شامل یک اسکار بهترین
کارگردانی و سه جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی میشود.

اکرانمحدودیاسراسری
جنگجهانیسوم

کمیته انتخاب نماینده ســینمای ایران برای اسکار  ،۲۰۲۳در
فاصله  ۱۲روز تا پایان مهلت اعالم رســمی ،فیلم هومن سیدی
را که پیشــتر موفق به افتخارآفرینی در بخش افقها جشنواره
ونیز شده بود ،مناسب نمایندگی سینمای ایران در رقابت اسکار
 ۲۰۲۳معرفی کرد.این انتخاب ســبب شد تا زمینه اکران فیلم
فراهم شــود چرا که طبق مقررات بخش فیلمهای بینالمللی
اسکار ،نمایندگان سینمایی کشــورها باید در فاصله  ۱۱دیماه
 ۱۴۰۰الی  ۹آذر  ۱۴۰۱در کشور مبدا ،حداقل  ۷روز اکران تجاری
و عمومی داشــته باشند .بنابراین جنگ جهانی سوم میبایست
در فاصله  ۷۱روز تــا پایان این مهلت ،حداقل یک هفته اکران
عمومی و تجاری را تجربه کند .در همین زمینه ،به سراغ همایون
اسعدیان ،سخنگوی شورای صنفی نمایش رفتیم و با او در زمینه
اکران این فیلم گفتوگو کردیم.اسعدیان گفت :ما به پخشکننده
جنگ جهانی ســوم اعالم کردهایم که شورای صنفی نمایش،
آمادگی الزم برای هر نــوع همکاری در جهت اکران این فیلم
را دارد و به همین جهت ،هماکنون توپ در زمین این دوســتان
است که چه زمان آمادگی خود را برای اکران عمومی فیلم اعالم
کنند .اسعدیان ادامه داد :پخشکننده فیلم ،چه درخواست اکران

انیمیشن همزاد
سینماست

مریم کشــکولینیا در گفتوگویی و در
توضیح قرابت انیمیشــن و سینما ،اظهار
داشت :انیمیشــن و سینما همزاد یکدیگر
هســتند و وقتــی از انیمیشــن صحبت
میکنیــم ،در واقع درباره همان ســینما
صحبت میکنیم که درآن از تکنیکهای
دیگری اســتفاده میشود.این عضو هیأت
انتخاب و داوری آثــار پویانمایی راهیافته
به سیونهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
کوتاه تهران ،درباره مالکهای ارزیابی آثار توضیح داد :مســلما برای هر جشنوارهای
کیفیــت آثار در اولویت قــرار دارد .از آنجایی که ما در جریان اکثر آثار تولیدشــده در
سالهای اخیر هســتیم ،تالش کردیم از نظر تکنیکی و محتوایی آثار را بهطور دقیق
ارزیابی کنیم تا آثار راهیافته به جشــنواره کیفیت قابلقبولی داشــته باشند .این عضو
هیأت انتخاب و داوری بخش پویانمایی درباره ســطح کلی آثار متقاضی حضور در این
بخش از جشنواره گفت :معدل کیفی این آثار متوسط رو به باال بود .چند کار فوقالعاده
خوب داشــتیم که هم از نظر تکنیکی و هم از نظر محتوایی آثار قابلتوجهی بودند ،اما
باقی آثار را میتوان متوســط رو به باال دانســت .براساس رصدی که داشتهام ،به نظر
میرسد سال گذشته تعداد آثار خوب شاید بیشتر بود .علت آن هم این است که ساخت
انیمیشن زمانبر است و ساخت هر کار یک تا دو سال وقت میخواهد .به همین دلیل
بهطور اتفاقی آثار باکیفیت به یک دوره از جشنواره میرسند و بعد از آن برای یک دوره
یا دو دوره کمتر شــاهد آثار باکیفیت هستیم.کشکولینیا گفت :از آنجایی که کامال با
دقــت آثار را انتخاب کردهایم ،حتما از انتخابهای نهایی دفاع خواهیم کرد .کار خوبی
که در این دوره انجام گرفت این بود که ســه عضو هیأت انتخاب و داوری پویانمایی
بهصورت جداگانه آثار را دیدند و هرکدام جداگانه به آثار امتیاز دادیم و بعد از آن جلسه
گذاشــتیم و درباره آثار گفتگو کردیم .اما از نزدیک بودن بخشــی از امتیازهایمان به
یکدیگر خودمان هم تعجب کرده بودیم .مشخص بود که آثار را مبتنیبر تجربهای که
داشتهایم انتخاب کردهایم و هر سه نظر مشترکی درباره آثار داشتیم.

«آمستردام» در
نیویورک دیده شد

سراسری در تمام کشور را داشته باشد و چه پیشنهاد برای نمایش
محدود در یک شهرســتان را ،ما آماده هســتیم تا خارج از تمام
قواعد معمول ،فرآیند نمایش این فیلم را تســریع کنیم تا فیلم
آقای هومن ســیدی ،با آمادگی بیشتری در اسکار  ۲۰۲۳حضور
پیدا کند .در ســالهای اخیر ،برخی فیلمها نظیر خورشید مجید
مجیدی ،چون تمایل نداشتند در فصل پائیز نمایش داشته باشند،
نمایش محدودی را در تنها در یک شهرستان (به طور مشخص،
خورشــید در تفرش به روی پرده رفت) تجربه کردند .بنابراین
باید منتظر ماند تا مشخص شود طی روزهای آینده ،پخشکننده
داخلی فیلم جنگ جهانی سوم ،راضی به نمایش عمومی این فیلم
در سراســر کشور خواهد بود یا صالح میبیند اکرانی  ۷روزه در
یک شهرستان را تجربه کند.

در حالی که دیوید او.راسل  ۷سال است فیلم جدیدی نساخته
و آخریــن فیلم وی «جوی» در ســال  ۲۰۱۵با بازی جنیفر
الرنس بود ،حاال با فیلم جدیدش «آمستردام» بازگشته است.
جدیدترین فیلم راسل یک فیلم جنایی پر از بازیگران مطرح
است .رابرت دنیرو ،کریســتین بیل ،مارگو رابی ،جان دیوید
واشینگتن ،رامی مالک ،مایکل شنان ،مایک مایرز و تیموتی
اولیفانت بازیگران این فیلم هستند که یکشنبه شب در مراسم
پیش نمایش فیلم حضور یافتند .تیلور ســوییفت ،آنیا تیلور-
جوی و کریس راک هم در ایــن فیلم نقشآفرینی کردهاند.
داســتان فیلم درباره ماجراهایی اســت که دو سرباز زخمی
جنگ در دهه  ۱۹۳۰با آن روبهرو میشــوند .کریستین بیل و
جان دیوید واشــینگتن نقش این دو را بازی میکنند .دوست
سوم پرســتاری با بازی مارگو رابی است .ماجرایی که آنها با
آن روبهرو میشــوند یکی از توطئههای مخفی تکان دهنده
در تاریخ آمریکا را تصویر میکند .واشــینگتن در مصاحبهای
حضور این همــه بازیگر درجه یک را از عوامل متمایز کننده
«آمســتردام» خواند و تاکید کرد با حضور امانوئل لوبزکی به
عنوان فیلمبردار این جمع تکمیل شــده است.امانوئل لوبزکی

خبر

فیلمبردار برنده اســکار در این فیلم با راســل همکاری کرده
اســت .مایک مایرز که بازیگر نقش مکمل فیلم اســت این
فیلم را دارای ســایههایی از «بوچ کسیدی و ساندنس کید»
و «نیش» خواند و گفت فیلم هیجان فیلمهای  ۷۰را دارد.
پس از نمایش فیلم نشســت پرســش و پاســخ با حضور
کارگــردان ،مارگو رابی ،مایرز ،مایکل شــانون ،رامی مالک،
رایزبورو و تیموتی اولیفانت برگزار شــد که مدیریت آن را بن
استیلر برعهده داشت.
در این میزگرد به پیامهای فیلم درباره دوستی و خوشبینی
و چگونگی الهام گرفتن از رویدادهای واقعی تاکید شد .راسل
گفت داســتان خود را تا حدود  ۵۰درصد از رویدادهای واقعی
برداشت کرده است.

اینفوگرافی

رضا بابک :بیشتر ُافت داشتیم تا «خیز»

رضا بابک معتقد است بخش تئاتر کانون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانان در این ســالها افت و خیز بســیار
داشته و متاسفانه بیشــتر افت داشته تا خیز.رضا بابک از
جمله هنرمندانی است که در دوره دانشجویی با همراهی
بعضی از همکالسیهای خود وارد کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان شــده است .در آن مقطع اولین گروه
تئاتر کودک و نوجوان کانون زیر نظر هنرمندی کاربلد به
نام دان الفون ایجاد شــد.هدف از تشکیل این گروه که

عموما نمایشهایی تعاملی و مشــارکتی را برای کودکان
اجرا میکردند ،پرورش نســلی فرهیخته و هنرشناس بود
که توان تمیز دادن کارهای با کیفیت را از کارهای سطح
پایین داشته باشند.برای تشکیل این گروه به چند جوان پر
انرژی و پر انگیزه نیاز بود تا در کنار این هنرمند حرفهای
بتوانند این نمایشها را اجرا کنند .بر همین اســاس اولین
گــروه تئاتر کــودک و نوجوان کانون بــا حضور مرضیه
برومند ،رضا بابک ،بهرام شــاه محمدلو ،سوسن فرخنیا،

علیرضا هدایی (که همگی دانشجویان دانشکده هنرهای
زیبا بودند) و اردوان مفید که نقش دستیار و مترجم گروه
را داشت ،تشکیل شــد .این گروه زیر نظر دان الفون،
کارگردان آمریکایی و با حضور نویســندهای سرشــناس
همچون بیژن مفید فعالیــت خویش را در اوایل دهه ۵۰
آغاز کرد کــه نتیجه آن اجــرای نمایشهایی همچون
«تــرب»« ،کوتی موتی»« ،عقاب»« ،شــاپرک خانوم»
«،خورشید خانوم آفتاب کن» (نوشته رضا بابک) شد.
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