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پرسه در خاطرات
قديميهاي منطقه
درباره ورزش زورخانهاي

زنگها به صدا در
نمیآید
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اين روزها ،عطاريها با
داروخانهها وارد رقابت
سختي شدهاند

چهارشنبه
 6شهریور 1392
شماره 471
 16صفحه

شيميايي بهتر است
يا گياهي؟
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محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

مسعود فروتن  -نویسنده و کارگردان  / 92/5/29 -عکس از حسین اینانلو

با کارگردان با سابقه تلویزیون درباره كودكي ،زندگي هنري و دغدغههايش

تهران شبیه کودکی و جوانی ما نیست!

براي هنرمند شدن بايد به هنر عالقه داشت؛ تحصيل
كرد و آموخت؛ اندكي استعداد هم اگر وجود داشته باشد
پس از چند سال كار حرفهاي ،يك فرد ميتواند جزو گروه
هنرمن��دان قرار گيرد .اما براي ماندگار ش��دن و هنرمند
ماندن در گذر زمان بايد مردمدار بود .يكي از جنبههاي اين
ويژگي ،نحوه ارتباط با عالقهمندان و مخاطبان و همچنين
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رس��انهها بهعنوان نماينده افكار عمومي است .منطقه ما
يكي از مناطقي است كه هنرمندان بسياري در آن زندگي
و كار ميكنند .اين هفته مهمان يكي از اين هنرمندان در
ش��هرك آتيساز كه شهرك مدرن منطقه ماست ،شديم.
«مس��عود فروتن» در اين همنش��يني از اعتقادش گفت:
«بودن ،بهايي دارد .يك هنرمند بايد روابطعمومي خوبي

گفتوگو با نخبه جوان هممحلي كه ايدههاي فراواني دارد

طراحي و ساخت موتورسيكلت بدون بنزين

داش��ته باشد و به مخاطبان و همراهانش كه ميتوانند به
بودنش كمك كنن��د ،اهميت دهد ».او از نحوه برخورد با
عالقهمندان به هنر سينما و تلويزيون گفت« :اگر مخاطب
نباش��د وجود هنرمند معن��ا ندارد چ��ون بايد مخاطبي
باش��د كه هنرمند را ببيند ».فروتن افزود« :رس��انهها نيز
ب��ه بودن هنرمند كمك ميكنند .يك فرد وقتي هنرمند

12

ميشود ميخواهد ديده شود؛ مطبوعات و رسانهها وسيله
ديده شدن هس��تند ».با هنرمند هممحلهاي به مجتمع
خريد محلهاش نيز س��ري زديم و او با رانندگان آژانس و
كتابفروش و ميوهفروشها درباره رويدادها و نحوه زندگي و
تعامل در شهرك صحبت كرد .ادامه گشت وگذار محلهاي
با اين كارگردان را در صفحههاي 4و  5مطالعه كنيد.

اهالي محله برق آلستوم از نبود امكانات در زمين ورزشي گاليه دارند

زمين چمن بدون رختكن و آبخوري
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