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ک قطعه رپ فارسی مجوز گرفت
یک ت 

فقط تیتر

حجت االس�لام محمدعلی زم ،رئیس اس��بق سازمان حوزه
هنری معتقد اس��ت فیلم بد باید اکران ش��ود اگر تولید ایران
اس��ت ،او ادام��ه داد :فیلم بد فیلمی اس��ت که م��ردم برای
تماش��ای آن به س��ینما نمی روند ،دلیلی ندارد که ما اجازه
اک��ران بدهیم یا ندهیم .ما باید فیلم ب��د را اکران کنیم ،اگر
تولید ایران اس��ت ،اگر مجوز داش��ته و مراحل قانونی اش را
ط��ی کرده ما که دیگر نباید کار فرات��ر از قانون انجام دهیم.
فیلم��ی که مجوز قانونی دارد برای تولید و نمایش باید در س��ینمایی
که متعلق به ملت اس��ت نمایش داده ش��ود .حجت االسالم زم تاکید
ک��رد :اگر فیلمی بد باش��د مردم از آن اس��تقبال نم��ی کنند اما اگر

مردم نفهمیدند یک فیلم مناس��ب نیس��ت پس از دیدن آن
درب��اره اش قضاوت م��ی کنند در نتیجه ب��ه دیگران توصیه
می کنند که آن فیلم خوب نیس��ت بنابراین؛ آمار تماشاگران
آن اث��ر ک��م می ش��ود ،م��ا برای چه کاس��ه داغ ت��ر از آش
ش��ده ایم .به گزارش ایسکانیوز ،این مقام اسبق حوزه هنری
درب��اره قدرتی که بعضی از نهاده��ا دارند و می تواند مخرب
فرهنگ باش��د ،گفت :ق��درت در همه ابعاد ،در همه مکان ها
و در همه ش��رایط می تواند وسیله بس��یار خوبی باشد اما اگر درست
شناخته نشود و به طور مناسب استفاده نشود می تواند تبدیل به ضد
خودش گردد.

گفتگو با خسرو معصومیبه بهانه اکران «تابو» در هنروتجربه:

 nشب داستان نویسان معاصر آلمانی زبان برگزار می شود
 nخانه هنرمندان مستند «سهراب» را نمایش می دهد
« nحس خوب زندگی» به روزهای پایانی نزدیک شد
« nسریع و خشمگین  »۸در کوبا کلید خورد
 nکینگزلی صداپیشه می شود
 nگرامیداشت «روز جان وین» در کالیفرنیا لغو شد
 nعاشقانه های زاگرس به «محمدرضا شجریان» تقدیم شد
 nرسوایی  2از فردا به سینماها می آید

با هنرمندان
غالمرضا صنعتگر:

سالمتی ام را مدیون دعای مردم هستم

غالمرض��ا صنعتگ��ر،
خواننده"میش��ه ضامنم
بش��ی" گفت :از دلهای
مردم و قلب مهربان آنها
سپاسگزارم فکر می کنم
یک��ی از دالیلی که من
االن سرپا هستم دعای خیر مردم است .وی افزود :آلبوم من
با عنوان "هنوز هم سرپام" در روزهای پایانی میکس و مستر
است و تقریبا  99درصد کار به پایان رسیده است .یک قطعه
دیگر هم جدای از کار آلبوم برای امام حس��ین(ع) خوانده ام
که فکر می کنم کار و اتفاق خوبی در موسیقی مذهبی بیفتد
هنوز نام قطعی برای آن انتخاب نکرده ایم اما به احتمال زیاد
عش��ق (ع) باشد .صنعتگر ادامه داد :در تالش هستیم تا یک
تورکنسرت در  20شهر در نقاط مختلف کشور داشته باشیم
هنوز برنامه ای برای تور خارج از کش��ور ندارم .صنعتگر در
گفتگو با میزان خاطر نشان کرد :امیدوارم دعای مردم شامل
حال من و بقیه هنرمندان باش��د ت��ا بتوانیم بهتر کار کنیم.
دست تک تک همه را برای قلب مهربانشان می بوسم.

رویدادهای هنری

«ستوان اینیشمور» در چارسو خوانش می شود

آفتاب یزد :حسن معجونی و گروه «لیو» نمایشنامه «ستوان
اینیش��مور» را ش��نبه  18اردیبهش��ت در پردیس چارس��و
می خوانند .در نخستین برنامه «شنبه های چارسو خوانی» فصل
بهار که به آثار «مارتین مک دونا» اختصاص دارد نمایش��نامه
«ستوان اینیمشور» به کارگردانی حسن معجونی و توسط گروه
«لیو» خوانده می شود .نمایشنامه «ستوان اینیشمور» یکی از
متفاوتترین آثار ترجمه ش��ده از «مارتین مکدونا» در ایران
است که زهرا جواهری آن را ترجمه کرده است.

مرمت خانه دكتر شريعتي به پايان رسيد

آفت�اب یزد :دكتر عيس��ی علي��زاده ،مديرعامل س��ازمان
زيباسازی شهر تهران از پايان مرمت خانه دكتر شريعتی خبر
داد و گف��ت :با توجه به حساس��يت بنا و ل��زوم توجه هرچه
بيشتر بنا مرمت خانه دكتر در دستور كار سازمان قرار گرفته
و در كمترين زمان اين بنای تاريخی مرمت و بهس��ازی شد.
خانه موزه دکتر علی ش��ریعتی در تاری��خ  27مرداد  83در
فهرست آثار ملی ثبت شد و اين موضوع اين بنا را به عنوان
ي��ك اثر ملي كه بايد نس��بت به آن حس��اس ب��ود ،معرفي
مي كند به همين دليل زيباسازي تالش كرده تا بهسازي آن
را به بهترين نحو ممكن انجام دهد.

«  عسگری» به یاد « مشکاتیان» میخواند

آفتاب یزد -حمیده مهرعلی :کنس��رت موس��یقی گروه
«س��عدی» به سرپرس��تی «کیوان محم��دی» و خوانندگی
«مجتب��ی عس��گری» ب��ه مناس��بت زادروز اس��تاد «پرویز
مشکاتیان» ،در سالن ایوان شمس شهر تهران به روی صحنه
م��یرود .مجتبی عس��گری به همراه امی��ر اکبری نظری
(س��نتور) ،علیرضا باباخانی (عود) ،پریا حجار زاده (دف) و ...
به عنوان نوازنده های گروه «س��عدی» در این کنس��رت به
هنرنمایی خواهند پرداخت و قطعاتی از اس��تاد فقید «پرویز
مشکاتیان» را در دو بخش نوا و شور اجرا میکنند.

«آشوب هندسی» به گالری ترانه باران رفت

آفتابیزد-حمیدهمهرعلی :نمایشگاه نقاشیخط های جعفر
سروی استاد خوشنویس��ی با عنوان ˝آشوب هندسی  ˝ ۴در
گال��ری ترانه باران افتتاح ش��د .جعفر س��روی هنرمند عرصه
نقاشیخط درباره این نمایشگاه گفت :در این نمایشگاه  ۱۷اثر
نقاشیخط از چهارمین مجموعه "آشوب هندسی" به نمایش
درآمد .بیش��تر این آثار  ۱۴۰در  ۱۴۰س��انتی متر هستند و
با تکنیک ترکیب مواد و آکریلیک کار ش��دهاند .سروی درباره
انتخاب رنگ در این آثار نیز گفت :فرم و انتخاب رنگ در این
آثار با توجه به ذائقه درونی خودم و گاه به شکل بداهه کار شده
است .البته تالش بسیاری نیز در این روند وجود داشته است تا
آثار حالتی رمزگونه داشته باشند .در واقع نوعی ناآشکارگی در
این آثار وجود دارد و به راحتی نمیتوان معنا و مفهوم خاصی
را از آنها استنباط کرد به همین دلیل مخاطب به رمزگشایی
آثار عالقهمند شده و به آنها جذب میشود .رنگ و خط در این
آثار کمک کردهاند تا فضایی خاص ایجاد شود ،فضایی که قبال
وجود نداشته و به شکل بداهه ساخته شده است.

"آیینه های پرغبار" به رادیو نمایش می آید

آفتاب یزد :همزمان با فرارس��یدن سالروز شهادت حضرت
امام موس��ی کاظم (ع) نمایش جدی��د رادیویی "آیینه های
پرغبار " به کارگردانی آش��ا محراب��ی از رادیو نمایش پخش
م��ی ش��ود .این نمای��ش رادیویی ام��روز از رادی��و نمایش
پخش می شود.

تبلیغفیلمهایسینماییایراندرماهوارهها

به جای تلویزیون خجالت آور است!

خسرو معصومیکه «خرس» را پشت درهای اکران سینما
دارد ،سال  ۹۵با فیلم «تابو» در گروه هنروتجربه ،به سینماها
بازگشت .داستان «تابو» مانند دیگر آثار معصومیدر شمال
کشور میگذرد و موضوع چند همس��ری را در روستاهای
شهرهای ایران مطرح میکند .این کارگردان کم کار با اینکه
«تابو» را یکی از بهترین فیلمهای خود در زمینه کارگردانی
میداند ،اما معتقد اس��ت اش��تباهاتی در خصوص انتخاب
بازیگر و حواشی سرمایهگذاری در این فیلم داشتهاست .هنر
و تجربه ب��ا این کارگردان گفتگویی انجام داده که در ادامه
می خوانید.
* آق�ای معصومیجایی خواندم که خودتان به اکران
فیلم در گروه هنروتجربه تمایل نداشتید.
بله درست است.
* پ�س از نح�وه اکران فیلمه ا در گ�روه هنروتجربه
آگاهیداشتید.
واقعیت این است که آقای نوروزبیگی به من گفت میخواهیم
فیلم را در هنروتجربه اکران کنیم .من هم قبول کردم .چیز
زیادی از اکران فیلمها در هنروتجربه نمیدانستم .تصورم این
بود که در هر سینمایی فیلمهای این گروه یک سئانس روی
پرده میرود .درباره تبلیغ هم فکر میکردم ،گروه هنروتجربه
قویتر عمل میکند .خیلی از دوستان و مخاطب آثارم خبر
ندارند فیلم در هنروتجربه اکران شدهاست.
* هنروتجربه مخاطب خاص خودش را دارد .مخاطبی
که برنامه نمایش فیلمهای این گروه را دنبال میکنند
و دقیق�ا میدانند که کدام فیلم در چه س�ینماهایی
روی پ�رده اس�ت .جن�س مخاطب�ان هنروتجربه با
دیگر دوستداران س�ینما کمیمتفاوت است .آنها
خودشان انتخاب میکنند که کدام فیلم را ببینند.
منظورم مخاطبانی است که فیلمهای منرا دنبال میکنند.
آنها نمیدانند این فیلم روی پرده است .مشکل اصلی من
در هنروتجربه تبلیغات است.
* اگر مخاطبان آثار ش�ما پیگیر هنروتجربه باشند،
متوجه اکران این فیلم میش�وند .به ه�ر حال روند
تبلیغات هم در این گروه سینمایی متفاوت است.
ببینید پیش از این هم گفتهام جایگاه هنروتجربه در سینمای
ما خالی بود .این گروه خیلی تا اینجای کار بسیار قوی و موثر
عمل کردهاست .متاسفانه در کشور ما سینمای اجتماعی از
دو طرف چوب میخورد .از طرف تماشاچی و مدیران .مدیر
نمیخواهد سینماگر درباره کاستیها حرف بزند و ترجیح
میدهد من فیلمساز بیبو و بی خاصیت باشم .اما هنروتجربه
جایگاهی برای فیلمهای اجتماعی به وجود آورد .هنروتجربه
اگر نبود «ماهی و گربه» در اکران سینما قربانی میشد .آقای
علم الهدی با مدیریت صحیح و با هوش و درایتش کاری کرد
که خیلی از فیلمس��ازان ما به اکران آثارشان امیدوار شوند.
اگر آقای علم الهدی مسیر هنروتجربه را با همین روند ادامه
دهد ،هنروتجربه آینده درخشانی خواهد داشت.
* گفتی�د س�ینمای اجتماع�ی از دو ط�رف چ�وب
میخورد .یکی از این طرفین تماشاچی است .چرا؟
منظورم چی��ز دیگری بود .اتفاقا ن��گاه کنید که فیلمهای
اجتماعی چون «ابد و یک روز» و «جدایی نادر از سیمین»
چقدر خوب میفروشند .اما ما باید تماشاچی برای سینمای
ایران تربیت کنیم .خیلی از فیلمهای بیمحتوا در سینمای
ایران تبلیغات وسیعی دارند که تماشاچی را ترغیب میکند
آنه��ا را ببینند و در نهایت هم ناراضی از س��الن س��ینما
برمیگردد .هنروتجربه دارد تماشاچی تربیت میکند .آقایان
انوار و بهشتی هم در دوره مدیریتشان این کار را میکردند.
بنیاعتماد هم با فیلمهایی
آقایان کیارستمیو عیاری و خانم 
که میسازند تماشاچی تربیت میکنند .این روند تا زمانی
خوب پیش میرود که شرایط اکران برای این فیلمها فراهم
شود .اما یک زمانی درهای اکران را میبندند .دقیقا این اتفاق
برای فیلم «قصهها »رخشان بنیاعتماد افتاد.
* خیل�ی از فیلمه�ای اجتماعی تبلیغات مناس�بی
نداشتند،امامخاطبشانرابهنحودیگریپیداکردند.
اساس�ا س�ینمای اجتماعی ،مخاطب خاص خودش
را دارد و نمیتوان توقع داش�ت همه عالقهمندان به
سینما ،این نوع فیلمه ا را انتخاب کنند.
ببینید همین االن «خشم و هیاهو» هومن سیدی که از نظر
من تمام مولفههای فروش را دارد ،به دلیل نداش��تن تبلیغ
مناسب ،آنچنان که انتظار میرفت ،نفروخت .فکر میکنم
تبلیغ مخاطب را ترغیب میکند .هنروتجربه اگر داخل شهر
تهران چند بیلبورد داشته باشد ،فروشش از این رو به آن رو
میشود .من درباره تبلیغات تلویزیونی حرفی نمیزنم ،چون
خجالت آور اس��ت که تلویزیون تبلیغات برای سینما را رها
ک��رده و ماهواره این کار را دنبال میکند .با وجود زحماتی
که آقای علم الهدی و تیم هنروتجربه میکشند ،حیف است
که تبلیغ مناس��ب برای فیلمهایش��ان نداشته باشند .حاال
تهیه کننده من دراینباره هزینه نمیکند ،اما این نباید باعث
سوختن فیلم شود.
* ای�ن وس�واس برای تبلی�غ را در م�ورد فیلمهای
دیگرتان هم داشتید یا فقط تبلیغات «تابو» برایتان
مهم است؟
طی  ۳۰س��ال گذش��ته  ۱۲فیلم ساختم .تنها فیلمیکه
تبلیغات درست داشت «پر پرواز» بود و به خاطر همین هم
سینماهای نمایش دهنده این فیلم غلغله شد .از یک زمانی
به بعد تبلیغات برایم مهم شد .ستارهسازی را که از سینما
حذف کردند ،اگر تبلیغ را هم به کلی نادیده بگیرند چیزی
از سینما باقی نمیماند.

 nمتاس�فانه در کش�ور م�ا س�ینمای
اجتماع�ی از دو طرف چ�وب میخورد.
از ط�رف تماش�اچی و مدی�ران .مدی�ر
نمیخواهد س�ینماگر درباره کاستیها
ح�رف بزن�د و ترجی�ح میده�د م�ن
فیلمساز بیبو و بی خاصیت باشم
 nستارهس�ازی را که از س�ینما حذف
کردند ،اگ�ر تبلیغ را هم به کلی نادیده
بگیرند چیزی از سینما باقی نمیماند
 nاالن در  ۶۰س�الگی میگوی�م ،کاش
 ۱۰س�ال جوانت�ر ب�ودم .ح�اال اوج
پختگ�ی کارم اس�ت .اگ�ر ش�رایط آرام
باش�د و کسی فش�ار نیاورد ،میتوانم
کارم را انجام دهم .بیش�تر فشارهایی
که به من وارد میش�ود ،از س�مت تهیه
کننده است .اکثرا میخواهند  ۴۵روزه
فیلم را جمع کنم

*چه کسی ستاره سازی را حذف کرده؟
پخش کننده و تهیه کننده .اولین س��والی که برای پخش
فیلم میپرسند این است که بازیگر فیلمت چه کسی است.
با این وضعیت که دیگر نمیش��ود بازیگر و چهره جدید به
سینما معرفی کرد .همین نبود تبلیغ و آرتیست باعث شد
که فیلم «جایی در دور دست» در گیشه شکست بخورد.
دلیل انتخاب خانم شاکردوست برای فیلم «تابو» هم این بود
که بتوانید برای فیلم پخش کننده مناسب بگیرید؟
واقعا تنها دلیلش همین ب��ود .من اخیرا گفتم که انتخاب
شاکردوست برای فیلم «تابو» یکی از بزرگترین اشتباهاتم
بود .او روح یک دختر روس��تایی را نداشت .من با توجه به
اینکه در «باد در علفزار میپیچد» توانست از عهده بازی در
نقش یک دختر روستایی برآید ،اینجا هم انتخابش کردم و
اشتباه کردم.
* چطور شد که روح یک دختر روستایی در «باد در
علفزار میپیچد» در خانم شاکردوست وجود داشت
اما در این فیلم…
در «باد در علفزار…» من او را چنان در موقعیتی گذاشتم
ک��ه بع��د از  ۱۰روز لرزه بر تنش افت��اده بود و تازه فهمید
کجاس��ت .اما اینجا پول دس��تش بود و اگر چیزی بر وفق
مرادش نبود ،دل به بازی نمیداد.
* یعنی تهیه کننده فیلم خانم شاکردوست بود؟!
خیر .س��رمایه گذار پول را دست ایشان داد .آقای امامیبه
ایش��ان گفت من  ۸۰۰میلیون پول به تو میدهم که برای
ساخت این فیلم هزینه کنی .من هیچ اظهارنظر و دخالتی
در سرمایه این فیلم نداشتم.
* اگ�ر خانم شاکردوس�ت نبود و آقای امامیوس�ط
نمیآمد« ،تابو» ساخته نمیشد؟
شما فکر میکنید من اینقدر بی عرضه هستم؟ من همیشه
تهی��ه کننده خودم را پیدا میکنم« .دوران س��ربی» را در
اوج فق��ر و نداری س��اختم .پس میتوانس��تم این فیلم را
هم بسازم.
* کمیه�م به خود فیلم بپردازی�م .فیلمنامه «تابو»
چطور شکل گرفت؟
ی از من درباره فیلمنامه خودش راهنمایی خواست.
یک خانم 
ایدهای در ذهنم جرقه زد که داستان «تابو» بود اما هر چه به
این خانم گفتم ایده را نپذیرفت و در نهایت فیلمنامه شکل
گرفت .از طرفی قبل از نوش��تن فیلمنامه ،برادرم که طراح
صحنه است به من گفت یک کشتی در منطقه میان کاله به
گل نشسته که باید آن را از نزدیک ببینی .من به آن منطقه
رفتم و با دیدن کش��تی گفتم ب��رای آن باید یک فیلمنامه
بنویسم .بعد هم که ایده «تابو» شکل گرفت ،کشتی را هم
وارد داس��تان ک��ردم .در نهایت تصمیم گرفتم درباره چند
همسری فیلمنامهای بنویسم .خیلیها میگویند این فیلم
فیلمفارسی است اما به نظرم جانمایه فیلم را نفهمیدند .چند
همس��ری یکی از بحثهای مهمیاست که در مجلس هم
درباره آن حرف زدهاند .در واقع میخواس��تم بگویم عشق
خریدنینیست.

*خ�وب م�ی دانم که ش�ما خیل�ی دوس�ت دارید
فیلمنامه های خودتان را بس�ازید ،این عالقه شما به
ساختن فیلمنامههای خودتان نوعی تعهد است؟
ی فیلمنامه کس دیگری را کار
تا حاال دیدید آقای کیارستم 
کند؟ اصال کارگردان مولف کارهایش را خودش میکند .به
خاطر مولف بودن نیست .من از زمان دانشجویی فیلمنامه
مینوشتم .تمام فیلمنامههایم را خودم نوشتم البته به جز
کارهای تلویزیونی ام چون نمیتوانم خودم را سانسور کنم.
* اگر فیلمنامه خوبی در اختیارتان بگذارند ،حاضرید
آن را بسازید؟
ت��ا به حال به چنی��ن چیزی برنخ��وردم .فیلمنامه ای که
درس��ت پرداخت نش��ود ،فیلمیاز آن در نمیآید .من روی
فیلمنامههایم وقت میگذارم .بعضی وقتها همسرم من را
میبیند دلش برایم میسوزد .شما کسی را سراغ دارید که
اینطور در حوزه فیلمنامه نویسی کار کند؟ نهایت وقتی که
روی فیلمنامه میگذارند ،سه ماه است.
پیشنهادفیلمنامهنویسیبرایکسیراقبولمیکنید؟
قب��ول نمیکن��م چون عم��ر خ��ودم را دوس��ت دارم .اگر
کیارستمیهم بگوید برایم فیلمنامه بنویس ،نمینویسم .االن
در  ۶۰س��الگی میگویم ،کاش  ۱۰سال جوانتر بودم .حاال
اوج پختگی کارم اس��ت .اگر شرایط آرام باشد و کسی فشار
نیاورد ،میتوانم کارم را انجام دهم .بیشتر فشارهایی که به
من وارد میشود ،از سمت تهیه کننده است .اکثرا میخواهند
 ۴۵روزه فیلم را جمع کنم .وقتی من  ۲۸برداشت میگیرم و
بازیگر باز هم نمیتواند دیالوگ را بگوید ،با او باید چه کنم؟
من در «تابو» یک پالن را  ۱۲۰بار گرفتم چون س��ه بازیگر
دیالوگها را فراموش میکردند.
* صبرتان هم زیاد است؟
خیلی .البته چارهای هم ندارم .استرس و فشار برای کسانی
که در سینما مس��ئولیت دارند ،زیاد است .دلم میسوزد از
اینکه عده ای میگویند «تابو» فیلم هنروتجربه نیست .اگر
فیلم بدی بود که تنها نماین��ده ایران در مونترال نبود .من
سر سوزنی نسبت به همکارانم در سینما تنگ نظری ندارم.
میدانم که کیانوش عیاری هم مثل من و حتی بدتر از من
است .تعجب میکنم از کسانی که فقط از روی تنگ نظری
در مورد فیلمهای دوستان و همکارانشان نظر میدهند.
* دلیل کم کار بودنتان هم همین اس�ت؟ وسواس و
فیلمنامه نویسی در زمان طوالنی و …
از «رس��م عاشق کش��ی» به بعد یاد گرفتم که فقط فیلم
ساختن مهم نیست ،چگونه ساختن مهمتر است .معتقدم
فیلم س��اختن پشت س��ر هم بدون در نظر گرفتن فصل و
اتفاقات جزیی دیگر ،ام��کان تازهای به کارگردان نمیدهد.
من به دنبال بازار جهانی برای فیلمهایم هس��تم که از بازار
محدود داخلی بیرون بزنم .من در شانگهای کامال شناخته
شده هستم .اگر این اتفاق در برلین هم برایم بیفتد ،راه خودم
را پیدا میکنم.
* گفتی�د فیلمنام�ه کس�ی را کار نمیکنی�د پ�س
«پرپرواز» از کجا وارد کارنامه کاری تان شد؟
نمیخواس��تم این فیلم را بس��ازم .مهمتری��ن عامل برای
اینکه من این فیلم را بس��ازم کیانوش عی��اری بود .به من
گفت یک فیلم پر فروش بساز تا تواناییات را در این حوزه
ثاب��ت کنی .من برای اینکه وارد چرخه تولید ش��وم ،تن به
س��اخت فیلمفارس��ی دادم .اما به این نتیجه رس��یدم که
یا باید درس��ت فیلم بسازم یا س��ینما را رها کنم« .دوران
س��ربی» را با دو میلیون ساختم و اولین فیلم مستقل من
بود .یادم میآید س��هراب شهید ثالث به خسرو هاشمیان
گفته بود از طرف من به خس��رو تبری��ک بگو به خاطر اثر
درخشانش.
* اما باالخره به ساخت فیلمفارسی تن دادید.
ماجرا داشت .تهیه کننده «پر پرواز» یکی از فیلمهایم را با
قیمت خوبی خری��د .من گفتم برای جبران یک فیلمنامه
برای تو بازنویس��ی میکنم .فیلمنامه «پر پرواز» را در یک
دفتر  ۴۰برگ به من داد .من بردم خانه و بازنویس��ی کردم.
روزی که فیلمنامه را آوردم ،میخواستم هر چه سریعتر دفتر
را ترک کنم اما تهیه کننده از من خواست بمانم و در ادامه
کیان��وش عیاری هم آمد .بعد از خوش و بش با کیانوش به
او گفتم اینجا چه میکنی ،گفت آقای فالنی پخش کننده
«بودن یا نبودن» اس��ت .آنجا بود که پیش��نهاد کارگردانی
«پرپرواز» مطرح ش��د و کیان��وش به من گفت این فیلم را
بساز .به خاطر حرف او ،قبول کردم اما وقتی از دفتر بیرون
آمدم تمام مس��یر تا خانه را گریه کردم و ناراحت بودم که
باالخره تن به ساخت فیلمفارسی دادم.

7
فرهنگی

قطعه «س��رباز ،ناموس ،وطن» با صدای «ابراهیم امیدوار»
در آخرین روز کاری هفته گذش��ته با دریافت مجوز نشر از
سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد ،عنوان نخستین تکقطعه
(خ��ارج از آلبوم) مجاز رپ (گفت��آواز) را به خود اختصاص
داد سال گذشته نیز انتشار آلبوم «کاوه عابدین» به عنوان
«نخستین آلبوم مجاز رپ» مورد توجه رسانهها قرار گرفت
و پیش از این نیز خبر دریافت مجوز اش��عار آلبوم «اردالن
هوش��مند» بازتابه��ای زیادی را در پی داش��ت تا س��رانجام «پیروز
ارجمند» مدیر کل سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد ضمن تائید روند
اعطای مجوز به موس��یقی رپ در قالب عنوان «گفتآواز» ،عنوان کند:

«فرهنگ غنی نواها در ایران پیش��ینهای چند هزار ساله دارد .ما
این نوع خوانش را س��الها قبل در فرهنگ کشورمان داشتیم که
جوامع اروپایی و آمریکایی آنرا به شکل مدرن شدهاش« ،رپ»
نامگذاری کرده اند و این سبک از موسیقی طرفداران خاص خود
را دارد .به گزارش ایس��کانیوز ،این گونه موسیقی در کشور ما به
ش��کلی دگرگون نشده باقی مانده  .ما هنوز هم آن نوع موسیقی
را به ش��کل فرهنگ کهن ایرانی در کشور داریم و اگر قرار باشد
این نوع خوانش را با درونمایه و بن مایه موس��یقی ایرانی یاد کنیم که
چیزی آمیخته از گفتار و آواز باشد ،باید یک نوع «گفتآواز ملی» تولید
کنیم که مختصات موسیقی ایرانی در آن وجود دارد».

برای چه کاسه داغ تر از آش شده ایم؟!

تجسمی
نمایشگاهی که قرار بود در یک کارخانه برگزار شود

جای عکس کارگران
روی دیوار گالری ها نیست

آفت�اب یزد – فری�ن روحانیان :همزمان ب��ا روز کارگر
نمایش��گاه عکس��ی در محل جمعیت دفاع از کودکان کار
و خیابان افتتاح ش��د .این نمایش��گاه قرار بود در یک سوله
و یا کارخانه برگزار ش��ود که این امکان مهیا نش��د .در این
نمایش��گاه ،نس��یم کائی��دی هنرمند عکاس ب��ا حضور در
جمعهای کارگری ،پرترههای��ی را در قاب دوربین به ثبت
رسانده و بخش��ی از این مجموعه را در نخستین نمایشگاه
انفرادیاش بهنمایش گذاش��ته است .نس��یم کائیدی ،در
ارتب��اط با نام نمایش��گاه ،گفت :در صورت��ی که نامی برای
این نمایش��گاه در نظر می گرفتی��م ،بیننده با پیش زمینه
نام نمایش��گاه به عکس ها نگاه می کرد ،در واقع می توان
گفت هر نامی برای آن ،کل نمایش��گاه را مصادره می کرد،
ب��ه همین دلیل تصمیم گرفتیم ،نامی که برای نمایش��گاه
م��ی گذاریم یک آوا یا یک صدا باش��د ،این بیننده اس��ت
که با چش��م انداز خود ،برای نمایش��گاه عنوان می گذارد.
نس��یم کائی��دی دربار ه ای��ن مجموعه ،اظهار ک��رد :حدود
یک س��ال پیش ،کار عکاسی از کارگران را آغاز کردم .این
مجموعه ،مجموعهای مس��تند از پرتر ه کارگران صنفهای
مختلف از جمله کارگران صنعتی ،کارواش ،س��اختمانی و
 ...اس��ت که وضعیت حق��وق و بیمه خوبی ه��م ندارند .او
ادام��ه داد :یک بخش متفاوت از ای��ن مجموعه مخصوص
کارگران زن در نظر گرفته ش��ده اس��ت .در این نمایشگاه
حدود  100عکس از این مجموعه انتخاب ش��ده که کامال
مستند و اجتماعی هستند و پرترهای از کارگران در فضای
کار را ب��هنمایش میگذارند .در کنار پرترههای تک چهره،
پرترههای گروه��ی هم وجود دارد ،چ��ون برخی عکسها
در زمان اس��تراحت کارگران از آنها گرفته ش��ده است .این
هنرمن��د ،دربار ه دلیل نمایش این عکسها در س��اختمان
جمعی��ت دفاع از ک��ودکان کار و خیابان ،گفت :اید ه اصلی
م��ا این بود که این مجموعه در گالری بهنمایش گذاش��ته
نش��ود ،چون به این فکر میکردی��م که جای عکس کارگر
روی دی��وار س��فید گالری نیس��ت .عالوه بر ای��ن ،اگر این
کاره��ا روی دیوار گالری میرفتند ش��اید بهعنوان کاال به
آنها نگاه میش��د ،در حالی که ای��ن آثار فقط برای نمایش
هس��تند و برای فروش عرضه نش��ده اند .هدف هم این بود
که عکسها در مکانی ارائه ش��وند که مخاطبان بتوانند به
خوبی آنها را ببینند و از وضعیت و ش��رایط کارگران مطلع
ش��وند .کائیدی ادامه داد :ابتدا میخواستیم مکانی را برای
نمایش آث��ار انتخاب کنیم که با موض��وع عکسها مرتبط
باش��د ،مثال در نظر داشتیم یک کارگاه ،سوله یا کارخانه را
برای نمایش عکسها انتخاب کنیم ،اما بهدلیل مش��کالت
زی��ادی که در این راه وجود داش��ت ،در نهایت به جمعیت
دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان رس��یدیم و قرار ش��د
یک هفته مکانشان را برای نمایش این آثار به ما اختصاص
دهند .این عکاس دربار ه ش��کلگیری مجموع ه عکسهای
کارگران ،نیز گفت :بس��یاری از عکسهای این مجموعه در
س��فرهای من به شهرهای مختلف گرفته شدهاند .من یک
هفته کن��ار کارگران بودم و با آنه��ا صحبت میکردم .آنها
برای این مجموعه به من کمککردند و استقبال خوبی هم
از عکاسی داشتند .معموال میپرسیدند که برای چه کاری
ای��ن عکسها را میگیرم و وقتی میفهمیدند برای نمایش
وضعیت آنها است ،خوشحال میشدند و برایشان اهمیت
داش��ت که این عکسها به ثبت برس��ند .او همچنین بیان
کرد :امیدوارم این نمایشگاه باعث شود مخاطبان و کسانی
که عکسها را میبینند ،مشکالت کارگری و اخبار و اتفاقات
مربوط به آنها را بیشتر پیگیری کنند و نگاهشان به وضعیت
کارگرها ،نگاه درس��ت و صحیحی باشد .در این مدت که با
کارگرها آشنا شدم آرزو داشتم شرایط و وضعیتشان بهتر
شود .گفتنی است ،کائیدی دانش آموخته رشته عکاسی از
دانشگاه سمنان است و حدود هفت سال است که بهصورت
حرفهای در حوزه «مس��تند اجتماعی» عکاس��ی میکند.
نمایش عکسهای او از کارگران نخستین نمایشگاه انفرادی
این هنرمند بهشمار میرود.

کوتاه از هنر

«از نفس افتاده» گدار
به نمایشگاه کتاب رسید

کتاب  -فیلمنام��ه «از نفس افتاده» اثر ژان لوک گدار که
براساس طرحی از فرانسوا تروفو نوشته شده ،در نمایشگاه
کتاب امس��ال رونمایی می ش��ود .به گ��زارش خبرآنالین،
فیلمسازان و منتقدان بس��یاری ،این کتاب را که عالوه بر
فیلمنام��ه ،در بردارنده چند گفتگو با گ��دار و چند نقد و
تحلیل اس��ت ،آغازگر موج نوی سینمای فرانسه میدانند؛
موجی که اکثر فیلمس��ازانش از جمله گدار ،از منتقدان و
نویس��ندگان مجله «کایه دو سینما» بودهاند و انقالبی در
سینمای فرانسه و دنیا برپا کرد.

