فرهنگی

برای «گشت  »2با هیچکس مذاکره نکرده ام

ش��نیده شده است س��ازمان هنرهای تصویری س��وره با رقمی
مع��ادل یک میلیارد توم��ان به دنبال جلب نظر س��هیلی برای
خرید رایت ویدئویی گش��ت 2بوده اس��ت! ک��ه در این ارتباط
سعید سهیلی گفت :خیر ،چنین مسئلهای صحت ندارد ،درحال
حاضر با چند پیشنهاد از ش��رکتهای مختلف مواجه شدهایم،
ول��ی مذاکره خاصی با هیچکدام آنها صورت نگرفته اس��ت .وی
در ارتباط با نام نهایی آخرین اثر سینمایی خود ،بیان کرد :اسم
این فیلم «گش��ت  »2است .با همین اس��م پروانه ساخت فیلم

صادر ش��ده اس��ت و با این نام باید آخرین ساخته
سینمایی مرا یاد کنند .این فیلمساز با اعالم اینکه
کمتر جشنواره فجر به فیلمهایی چون «گشت »2
اهمیت می دهد ،گفت :سیاست جشنواره فیلم فجر
با آثاری چون «گشت ارشاد» آنچنان میانهای ندارد
ولی فیلمهایی چون «گش��ت  »2ش��ور و حال و حرارت خاصی
را به جش��نواره فجر می بخش��د ،اصوال در جشنواره فجر آثاری
م��ورد توجه داوران قرار می گی��رد که مردم کمتر به آنها توجه

میکنند .سهیلی با اشاره به اینکه شاید سال آینده
«دم کلفت» را بس��ازد ،تصریح کرد :در حال حاضر
اتف��اق خاص��ی در ارتباط با این س��ناریو رخ نداده
است ،هرچند شاید سال آینده ،سناریو «دم کلفت»
مقابل دوربین برود .به گزارش برنا ،کارگردان فیلم
سینمایی «کالش��ینکف» در پاسخ به اینکه آیا مخاطب پس از
تماش��ای «گش��ت  »2غافلگیر خواهد شد ،گفت :حقیقتا تصور
نمیکنم این اتفاق رخ بدهد.

مسئوالندنبالجشنواره
پاک و منزه هستند
مگر میشود فیلم عیاری یا مهرجویی بیکیفیت باشد .به هر حال این دوستان با چشم بسته هم
میتوانند فیلم خوبی بسازند .مطرح کردن چنین موضوعاتی به هیچ وجه حرفهای نیست .تمام این
موضوعات حاشیهای است .قطعا نام کارگردانان ،این میان تاثیرگذار است و هیات انتخاب نیز باید
به این موضوع توجه ویژهای داشته باشد .هیچ چیز نگرانکنندهای در فیلم «خانه کاغذی » وجود
نداشت و میتوانستند به این فیلم حرفهایتر نگاه کنند

به کارگردانان بزرگ
که دیگر نمی توانیم
بگوییم فیلمتان
کیفیت ندارد! کسانی
که زبان سینما را
میشناسند و آثار
فوقالعادهای نیز
تا این زمان خلق
کردهاند ،کمتر
پیش میآید که
فیلمی بیکیفیت
بسازند

بع��د از اعالم فهرس��ت فیلمهای پذیرفته ش��ده
در جش��نواره فیل��م فج��ر ،حاش��یههای زیادی
به وجود آم��د .انتخاب نش��دن فیلمهایی مانند
«کاناپ��ه» س��اخته کیان��وش عی��اری« ،ملی و
راهه��ای نرفتهاش» س��اخته تهمین��ه میالنی و
«خانه کاغذی» مهدی صب��اغزاده موضوعاتی را
در تحلیلهای با این تفاس��یر وبا توجه به حذف
فیلمه��ای نام ب��رده باید دید  ،آث��ار راه یافته به
بخش مس��ابقه تا چه ان��دازه از لحاظ کیفی برتر
از آثار کنار گذاش��ته ش��ده اند .مهدی صباغزاده
کارگ��ردان فیلم«خانه کاغ��ذی» درباره انتخاب
نشدن این فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم
فجر گفت« :ش��اید باورتان نشود ،اما تا این زمان
نتوانستم درک کنم که چرا فیلم «خانه کاغذی»
در قسمت مسابقه جشنواره انتخاب نشده است.
البت��ه دلی��ل اصلی را م��ی دانم ،دلی��ل آن این
اس��ت که ما در این فیل��م به موضوعاتی از قبیل

روزنامهنگاری ،نویس��ندگی و مفاس��د اقتصادی
موج��ود در جامعه پرداختی��م .همینها موجب
ایجاد حساس��یتهایی ش��د و اجازه حضور این
فیلم را در قسمت مسابقه ندادند .به موضوعات و
مشکالت روز جامعه پرداختیم ،معضل اختالس
را سعی کردیم به خوبی نشان دهیم .به هر دلیلی
مایل نبودند که این فیلم در جشنواره حضور پیدا
کند .دس��تاندرکاران این دوره س��عی را بر این
گذاشتند که جشنواره سی و پنجم تا حد زیادی
خنث��ی و با آرامش برگزار ش��ود .مانند بچههای
خوب همه در کنار هم بنش��ینیم ،فیلم ببینیم
و ل��ذت ببریم! فیلمهایی را تایید کردند که هیچ
دردس��ری را برای دوستان به وجود نخواهد آورد.
ایج��اد جش��نوارهای پ��اک و منزه م��ورد توجه
برگزارکنندگان است .به قول خودشان فیلم هایی
را نپذیرفتند ک��ه از خط قرمز های موجود عبور
کرده بودند.البته نزدی��ک بودن انتخابات هم در
تصمیم گیریهای اخیر تاثیرگذار بود .ریس��ک
نکردند و هر فیلمی که به نظرش��ان مشکلساز
بود ،کنار گذاش��تند ».او ادامه داد«:جش��نواره
فیلم فجر یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی
کش��ور اس��ت .گمانههای بس��یاری حول محور
آن به گوش میرس��د .اینکه کس��انی میگویند
صب��اغزاده به دلی��ل اینکه فیلم پس��رش برای
جشنواره انتخاب ش��ده پس فیلم خودش نباید
انتخاب شود ،فرضیهای سادلوحانه است ،نباید به
آن توج��ه کرد .فیلم «خانه کاغذی» هیچ ربطی
به فیلم «ایتالیا ایتالیا» ندارد و دو روایت متفاوت
اس��ت .کاوه فیلم اولی است و کار جذابی را تهیه
کرده است .اصال فکرکردن به چنین موضوعاتی
خندهدار اس��ت .فرقی نمیکند اگر ساخته بنده
متعل��ق به آقای حاتمیکیا یا عیاری هم بود باید
انتخاب میش��د ».صب��اغ زاده درب��اره تاثیر نام
کارگردانان برای انتخاب فیلم هایشان در قسمت
مسابقه جشنواره فجر گفت« :مگر میشود فیلم

تش��خیص میدهند که فیل��م « خانه کاغذی»
کیفی��ت دارد یا نه؟ تمام کس��انی ک��ه در حوزه
خ��ود حرفهای هس��تند و صاحب ن��ام نیز لقب
میگیرند حضورشان باعث رونق گرفتن جشنواره
میشود .پس با این تفاسیر متوجه میشویم که
تصمیمگیران مایل نیستند این فیلم نمایش داده
ش��ود .چرا فیلم تهمینه میالنی ،شهرام مکری یا
کیانوش عیاری باید بیرون بماند؟ این فیلمها در
خارج از مس��ابقه نیز حضور ندارند مگر میشود؟
اگر برای خارج از مسابقه نیز فیلم «خانه کاغذی »
را انتخاب میکردند ،به هیچ عنوان نمیپذیرفتم.
متاسفانه به جای اینکه فضای سینما روز به روز
بازتر ش��ود اکنون شاهد بسته شدن آن هستیم.
این دوس��تان با موضوع فیلم مشکل دارند .زیرا
مگر آنها میتوانن��د به بنده ،عیاری ،مهرجوی یا
تقوایی بگویند که فیلمهایتان بیکیفیت اس��ت.
خندهدار خواهد بود ».به گزارش سینماس��ینما،
کارگردان«خانه خلوت» ادامه داد« :امروز کیفیت
فیلمه��ا یا نام کارگردانان اهمی��ت زیادی ندارد.
بلکه موضوع م��ورد نظر موضوع فیلمها اس��ت،
اگرمورد تایید باشد فیلم را میپذیرند اگر نه هم
که واضح اس��ت .نگران هستم که پروانه نمایش
فیلمها نیز با مشکل روبرو شود و آن جا نیز تایید
نشود .جالب اس��ت فیلمی که ارشاد آن را تایید
کرده و طبق فیلمنامه پیش رفته اس��ت را به آن
ای��راد میگیرند .چرا قضاوت درباره فیلمها امروز
از سوی افراد معدودی انجام میشود؟ اگر فیلمی
بد است اجازه دهید مردم درباره آن نظر دهند یا
منتقد باید نظر دهد که چه فیلمی خوب است یا
نه! تمام این افراد دولتی هستند و آشنایی کامل
با فیلم ها ندارند و اهل ریسک هم نیستند .واقعا
با دیدن یک فیلم چ��ه اتفاقی خواهد افتاد ما از
چه چیزی واهمه داری��م .نمی توانیم نخبگان را
از بدنه س��ینما جدا کنیم .قضاوت را بگذاریم بر
عهده مردم و منتقدین!»

چیستا یثربی:

نمایش "ش��ب" نوش��ته و کار چیس��تا یثربی در
س��الن قش��قایی مجموعه تئاترش��هر به صحنه
میرود .چیستا یثربی با ارائه توضیحاتی در مورد
تازهترین اثر خود گفت :این نمایش اثری روانکاوانه
است که بر اس��اس تداعیها ،خاطرات ،ترسها و
کابوسهای یک فرد نوش��ته ش��ده است .او ادامه
داد :ب��ه آن روانکاوان��ه میگویم زی��را با ذهنیت
سر و کار دارد .این درام با درونیات انسان در ارتباط
اس��ت .فروید همیش��ه میگفت :خ��ودآگاه یک
سوم وجود انسان و باقی آن ناخودآگاه است مانند
کوه یخی که تنها یک سوم آن از آب بیرون است
و قسمت اعظم آن پنهان است .ما در این نمایش
ت�لاش کردیم تا ب��ه ناخودآگاه ی��ک زن گریزی
بزنیم .یثربی در رابطه با نخستین حضور خود در
سمت بازیگر بر صحنه توضیح داد :قرار بود بازیگر
دیگری ب��ه همراه دختر م��ن (نیایش میمندی)
ایف��ای نق��ش داش��ته باش��ند ،اما ب��ه دلیل هم
زمان شدن زمان اجرا با امتحانات پایان ترم دخترم
او نتوانست در این نمایش همراه ما باشد .او ادامه
داد :من کارگردانم و اصال قرار نبود به صحنه بیایم.
همیشه اساتید من چون خانم راستگار و ژاله علو
به من میگفتند تو بازیگر بسیار خوبی هستی ،اما

با ترسهایم در نمایش "شب" روبهرو میشوم

آنقدر حسی به ایفای نقش
ب��ر صحنه میپ��ردازی و از
تکنیک دوری می کنی که
نگران سالمتی تو میشویم.
به ی��اد دارم زمان��ی که در
کالسها اتود میزدیم خانم
راس��تکار به م��ن میگفت
باید سطل آب یخی به من
بدهید تا روی چیستا بریزم
و او از ح��س بیرون بیاید و
متوج��ه ش��ود زندگی آن
چیزی نیست که آن را بازی
میکند .کارگردان نمایش
"یک ش��ب دیگر هم بمان سیلویا" اظهار کرد :من
عمری در اتاق تاریک فرمان بودم و اصال دوس��ت
ندارم ابعاد وجودیم به تصویر کشیده شود؛ همیشه
پشت نقاب بودم .بعضی وقتها بازیگران نمیآیند
و کارگ��ردان به جای آنها مت��ن را میخواند ،این
رون��د با بازی بر صحنه کام�لا تفاوت دارد .یثربی
خاطرنشان کرد :همیشه میگفتم بازیگر باید چه
شجاعتی داشته باش��د که تمام ابعاد وجودیاش
را مقاب��ل پروژکتوره��ا و چش��مان کنج��کاو و

پر انتقاد تماشاگران به تماشا
بگذارد .من در نمایش نقش
زنی به نام "س��ارا صولت"
را ایف��ا میکن��م ،زنی که
به هیچ عنوان ش��بیه من
نیست؛ اگر میدانستم یک
درصد قرار است به صحنه
بروم این کاراکتر را شبیه
خودم مینوش��تم .او بیان
کرد :نمایش��نامه "ش��ب"
دو اپیزود دارد؛ قرار بود در
اپیزود دوم محمد حاتمی
مقاب��ل بازیگ��ر دیگ��ری
ک��ه ایفاگر ای��ن نقش بود به صحنه ب��رود ،اما به
دلیل محدودیت زمان��ی و دور بودن نقش از من،
اپیزود دوم حذف ش��د ت��ا در فرصت دیگری به
عنوان نمایشی مستقل به صحنه برود .کارگردان
نمایش "ش��یزوئید دوس��ت داش��تنی" در بخش
دیگری از س��خنان خود گفت :داس��تان "شب"،
اتفاق دردناک میان یک مادر و دختر را به تصویر
میکشد ،آنقدر روز بازبینی تحت تاثیر قرار گرفته
بودم و گریس��تم که بعد بازبینی دچار افت فشار

ش��دم .برایم مهم نب��ود همکاران من به تماش��ا
نشس��تهاند ،آنچه اهمیت داشت آن بود که حتما
نمایش را به صحنه ببرم .به هیچ عنوان اس��ترس
نداشتم چون معلم بازیگری هستم .این شخصیت
ترکیبی از چیس��تا یثربی و س��ارا صولت است .او
افزود :بازیگ��ری در این نقش دردناک و س��خت
است؛ مانند آن اس��ت که از میان آتش رد شوید
و من هر ش��ب از میان آتش رد میش��وم .کاری
را ش��روع کردم که دیگر نه راه پس دارم نه پیش.
نمیخواستم به صحنه نه بگویم .یثربی عنوان کرد:
اگر قرار بود نقشی را ایفا کنم ،نقشهای بسیاری
بود که آنها را دوس��ت داشتم مثل مدیر دبستان
میرزاده عشقی که خانم لرستانی آن را بازی کرد.
به گزارش هنرآنالین ،او در پایان با بیان اینکه این
اثر مقابله با س��ه ترس اوس��ت توضیح داد :من از
ش��ب میترسم ،سوژه آن و بازی کردن در آن هم
ترسناک است و این نمایش رویارویی با سه ترس
اس��ت .ت��رس از ج��ا زدن ،ترسه��ای ش��بانه
(به دلیل اینکه تمام خبرها و اتفاقات بد زندگیام
در شب رخ داده است) و ترس از بازیگری .از ترس
متنفرم؛ با آنها روبهرو میشوم شاید شبها بتوانم
بخوابم.

قریبیان ،الماسی و سائقی در ریشه در خون

قاب

فرامرز قريبيان ،جهانگير الماس�ى و مختار سائقى٣٢ ،سال پيش در پشت صحنه فيلم
سينمايى"ريشه در خون" ساخته سيروس الوند عکسی به یادگار گرفته اند.

ساتیاجیت رای در پشت
صحنه «پاترپانچالی»

ساتیاجیت رای فیلمساز مشهور
هن�دی بنگال�ی که در واپس�ین
س�الهای ق�رن بیس�تم فیل�م
س�ینمایی «پاترپانچال�ی» از او
منتش�ر ش�د ،در نمای�ی از
پش�ت صحن�ه ای�ن فیل�م دیده
می شود.

سعید آقاخانی در «یک کیلو و بیست و یک گرم»

رحی�م طوف�ان کارگردان فیلم س�ینمایی «یک کیلو و بیس�ت و یک گ�رم» گفت :بازی
س�عید آقاخانی در این پروژه س�ینمایی آغاز ش�ده اس�ت .به گزارش مه�ر ،وی در این
فیل�م در نقش «بابک» پدر یکی از س�ه خانواده ای را که به تصویر کش�یده می ش�وند،
ب�ازی میکن�د .در ح�ال حاض�ر ای�ن فیلم در منطق�ه انقلاب ته�ران تصویربرداری
می شود.

یادداشت

نمایش خانگی

مهدی صباغزاده :

عیاری یا مهرجویی بیکیفیت باشد .به هر حال
این دوس��تان با چشم بس��ته هم میتوانند فیلم
خوبی بسازند .مطرح کردن چنین موضوعاتی به
هیچ وجه حرفهای نیس��ت .تمام این موضوعات
حاشیهای اس��ت .قطعا نام کارگردانان این میان
تاثیرگذار اس��ت و هیات انتخاب نیز باید به این
موضوع توجه ویژهای داش��ته باش��د .هیچ چیز
نگرانکنندهای در فیل��م «خانه کاغذی » وجود
نداشت و میتوانستند به این فیلم حرفهایتر نگاه
کنند .تمام مس��ئوالن کشور به دنبال روشنگری
در جامعه هس��تند و میخواهن��د به معضالت و
آسیبهای موجود در جامعه به صورت دقیقتری
نگاه شود .کس��انی که در کمیته انتخاب حضور
داشتند بیش از حد در تالش بودند که حاشیهها
را از این جش��نواره دور کنن��د .قطعا در روزهای
آینده و با مش��اهده فیلمهای برگزیده خواهیم دید
که چ��ه انتخابهای��ی داش��تهاند؛ در آن زمان
میتوانی��م قضاوت خوبی نس��بت ب��ه عملکرد
دوستان داشته باشیم .البته گاهی برای دوستان
نامه��ا نیز اهمیت ندارد و مصلحت را فدای فیلم
و ن��ام کارگردانان میکنند که این کار درس��تی
نیس��ت ».کارگردان «خانه کاغذی» اضافه کرد:
« صحبت از بیکیفیت ب��ودن فیلمها میکنند.
اصال سوال من این است که کیفیت یعنی چی؟
چه المانهایی دس��ت به دس��ت هم میدهد که
یک فیلم با کیفیت باش��د؟ به کارگردانان بزرگ
که دیگ��ر نمی توانیم بگویی��م فیلمتان کیفیت
ندارد! کس��انی که زبان س��ینما را میشناسند و
آث��ار فوقالعادهای نیز تا این زمان خلق کردهاند،
کمتر پیش میآید که فیلمی بیکیفیت بسازند.
فیلم «خانه کاغذی » از همه استانداردهای الزم
برخوردار اس��ت .آق��ای پرس��تویی در این فیلم
بازی میکند ،زریندس��ت فیلم بردار آن اس��ت.
شاخصهای کارگردانی و فیلمنامهنویسی هم که
دیگر مشخص اس��ت .پس چه کسانی این میان
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تعطیلی ماه تی تی به دلیل
قهر ابر قهرمان داستان!

فیلمب��رداری س��ریال جدی��د میرباقری که
«ماه تی تی» نام دارد متوقف ش��ده اس��ت!
شنیده ها حاکی از آن است که تولید این سریال
پس از  53روز فیلمب��رداری به دلیل برخی
اختالف ها حدود یک ماه اس��ت که متوقف
ش��ده و این روند تا اطالع ثانوی ادامه دارد!
گفته می شود دلیل این اتفاق که در هنگام
فیلمب��رداری یکی از س��کانس های جنگی
بسیار س��خت و درحضور عوامل جلوه های
ویژه رخ داده ،مش��اجره ای اس��ت که میان
پیم��ان معادی و میرباقری در گرفته اس��ت!
طبق ش��نیده ها ماجرا از این قرار اس��ت که
پ��س از برداش��ت های فراوان ک��ه علت آن
ضعف بازیگ��ر مقابل پیمان معادی در ایفای
نقش عنوان شده اس��ت؛ میرباقری عصبانی
ش��ده و ب��ا ارائه چن��د پیش��نهاد از معادی
می خواهد که او را در ارائه بهتر نقش یاری کند
اما با وجود تالش های مکرر معادی و دیگر
عوامل؛ میرباقری به نتیجه ایده آل نمی رسد
و با دلخوری لوکیش��ن را ترک می کند و در
ادامه پیمان معادی نیز از بازی در این سریال
انصراف م��ی دهد! حال اینکه چرا تولید این
پروژه تا به امروز از س��ر گرفته نش��ده است
سوالی است که پاسخ آن را میرباقری و دیگر
عوامل س��ریال می دانند .به گزارش دیباچه،
س��ریال «ماه ت��ی تی» ک��ه میرباقری طرح
آنرا س��الها پیش نوشته است داستان خیالی
مرزبانی اس��ت که در زم��ان حمله مغول به
ایران درگیر اتفاق های مختلفی می ش��ود و
در نهایت به زمان معاصر می آید و با تناقض های
رفتاری آدم ها روبرو می شود.

موسیقی
حمیدرضا نوربخش:

رسانه ملی قدمی برای

موسیقی ایرانی برنمیدارد

یودومین جشنواره
حمیدرضا نوربخش دبیر س 
بینالمللی موس��یقی فجر به خبرآنالین گفت:
یک��ی از معضالت م��ا ،چالش ج��دی در حوزه
موسیقی ایرانی است .ما نتوانستهایم در این حوزه
چهرههای زیادی را معرفی کنیم چون بسترش
را نداش��تهایم .در عرصه موسیقی ایرانی کسانی
ک��ه بتوانند در مقیاس موس��یقی پاپ مخاطب
داش��ته باش��ند ،اندکاند؛ برای این که ارتباط
جامعه با موس��یقی سنتی ایرانی کمرنگ است.
چون رسانه ملی ما کوچکترین قدمی در جهت
معرفی این نوع موسیقی برنداشته و سطحینگر
اس��ت .هم��ه ای��ن اتفاق��ات در کن��ار تغییرات
ناگزی��ر همچون رخنه فضای مج��ازی در جامعه،
دست به دست داده و دست ما را خالی کرده است.

انیمیشن

جایزه برای «کمک»

انیمیش��ن کوتاه «کمک» ب��ه کارگردانی مهناز
یزدانی و تهیه کنندگی حسین نظرپور در سومین
دوره جشنواره بین المللی فیلم « »lightاوکراین
موفق به دریافت جایزه نخست بهترین انیمیشن
کوتاه شد .جشنواره بین المللی فیلم «»light
اوکرای��ن با هدف معرف��ی تولی��دات خالقانه و
منحصر به فرد از سال  ۲۰۱۳فعالیت خود را آغاز
کرده اس��ت و با تاخیری یک س��اله در سال های
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶دو دوره بع��دی این جش��نواره
نیز برگزار ش��د .شعار این جشنواره ساخت فیلم
خالص ،خوب و س��ینمای الهام بخش برای تمام
سنین است .به گزارش مهر ،این جشنواره از تاریخ
 ۱۱تا  ۱۳دسامبر  ۲۰۱۶در شهر کیاف اوکراین
برگ��زار ش��د .جش��نواره اوکراین��ی ب��ه تازگی
به دس��ت اندرکاران تولید انیمیش��ن «کمک»
نتایج بخش رقابتی را اطالع رسانی کرده است.

جانی تازه
در کالبدی کهنه
مریم درویش

نمایش��گاه "عهد عمی��ق" که ای��ن روزها در
گالری ایوان برپا ش��ده است شامل  13تابلوی
نقاشی اثر نارنج کاظمی است که سوژهای آشنا
را دس��تمایه خود ق��رار داده اس��ت .قالیهای
ایران��ی با رنگهای��ی متنوع ب��ر روی بومهای
ب��زرگ خودنمایی میکنن��د و بیننده را به یاد
طرحهایی میاندازند که شاید سالیان طوالنی
آنها را ندیده اس��ت .اما این همه ماجرا نیست.
کاظم��ی قصد نداش��ته در تابلوه��ای خود به
بازنمایی فرش بپردازد ،بلکه آنچه در تابلوهای
خود نمایش داده چیز دیگری است .تابلوهای
این نمایشگاه در دو دس��ته قرار میگیرند .در
تعدادی از این تابلوها کاظمی به روایت داستان
که��ن گیلگم��ش پرداخته و در می��ان نقوش
ب��ه هم پیچیده قالی ،این حماس��ه کهن را که
به موضوع مرگ و جاودانگی انس��ان میپردازد
روایت کرده اس��ت .حماسه گیلگمش یکی از
قدیمیترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن
باستان است که به زبان سومری نوشته شده و
حدود چهار هزار سال عمر دارد .این مجموعه
شامل دوازده لوح است که کاظمی  6لوح از آن
را در تابلوهای خود تصویرس��ازی کرده است.
بخش دیگر آثار باز هم به ادبیات کهن پرداخته
است اما این بار جمالتی از اشعار موالنا و خیام
را در می��ان نقوش قال��ی میبینیم که با نوعی
کالیگرافی مدرن و ساده به نمایش درآمدهاند.
کاظمی در ترسیم نقوش قالی با ایجاد لبههای
نامنظ��م و پله پل��ه ،گرههای درش��ت گلیم و
جاجیم را یادآور میشود و صورتکها ،پیکرهها
و کلمات م��ورد نظر خ��ود را در میان بوتهها،
شاخهها و نقوش هندسی مرسوم در بافت قالی
قرار داده است .در تابلوهای این مجموعه فضای
منفی آثار نمایانگر نقوش اصلی اس��ت و نقاش
با آوردن یک رن��گ بر روی زمینهای رنگارنگ
و درخش��ان ،طرح مورد نظر را به وجود آورده
است .ارتباط میان نقوش کهن و روبه فراموشی
قالی ،داس��تانی کهن و اشعاری با قدمت چند
قرن ،تمام آن چیزی اس��ت که مجموعه عهد
عمیق را ش��کل داده است .کاظمی در این آثار
به نمایش کهنگی پرداخته است اما این کهنگی
و حرکت به س��مت نیس��تی را لزوما زش��ت و
آزار دهنده نمیداند .نخس��تین نگاه به نقوش
تابلوها ما را با رنگهایی درخشان مواجه میکند
که دانههای رنگارنگ اکلیل در میان آنها موج
میزن��د .در زمینهه��ای تک رن��گ تابلوها نیز
هیچ رنگ تیره و چرکی وجود ندارد و این آثار
برخالف موضوع قدیم��ی آنها فضایی مدرن را
به وجود آوردهاند .این ظاهر درخشان و پر انرژی
در تضاد با کهنگی و قدمت موضوعی است که به
نمایش درآمده و دیدگاه زیباییشناسانه هنرمند
را به نیستی و مرگ بازنمایی میکند.

سینما

شانس «فروشنده» در
جشنوارهفیلمآسیا

نامزدهای جوایز فیلم آسیا در کشور هنگکنگ
در حالی اعالم ش��دند که فیلم «خدمتکار» از
کرهجنوبی ساخته پارک چان ووک با نامزدی
در ش��ش شاخه پیش��تاز این رویداد سینمایی
است و فیلم «فروشنده» نیز در شاخه بهترین
فیلمنامه ش��انس کس��ب جای��زه دارد .اغلب
نامزده��ای جوای��ز امس��ال فیلم آس��یا چون
دورههای پیش��ین از کشورهای شرق و جنوب
شرقی آسیا هستند و تنها از هند یک فیلم در
بخ��ش بهترین بازیگر نقش مکم��ل و از ایران
اصغر فرهادی در ش��اخه فیلمنامه نامزد جایزه
هس��تند .پس از فیلم «خدمتکار» ،فیلم «من
مادام بوواری نیس��تم» ب��ه کارگردانی «فنگ
ژیائوجان��گ» در پن��ج بخش ش��امل بهترین
فیل��م ،کارگردان��ی و بازیگر زن نامزد کس��ب
جایزه است .در بخش بهترین فیلم جوایز فیلم
آسیا فیلمهای «ش��یون» و «عصر سایهها» از
کرهجنوب��ی« ،هارمونی��وم» از ژاپن و «خدا به
همراه» از تایوان و «من مادام بواری نیس��تم»
نامزده��ای جایزه بهترین فیلم هس��تند .اصغر
فره��ادی که در س��ال  ۲۰۱۲با فیلم «جدایی
نادر از سیمین» موفق به کسب جایزه بهترین
فیلم جوایز فیلم آس��یا ش��د ،امس��ال با فیلم
«فروش��نده» تاکنون به جمع  ۹نامزد بهترین
فیلم خارجی جوایز اس��کار راه یافته اس��ت .به
گزارش ایس��نا ،مراسم اعطای جوایز فیلم آسیا
روز  ۱۸م��ارس ( ۲۸اس��فند) در هنگ کنگ
برگزار میشود.

