چرا فقط بازیگران به «خندوانه» و «دورهمی» می روند؟

جمشید بایرامی ،نمایشگاهی از عکسهای خود با عنوان «آینه من
باش» را در گالری شکوه برپا کرده است .این هنرمند درخصوص
این نمایش��گاه گفت« :هفت س��ال بود که نمایش��گاهی برگزار
نکرده بودم و این نمایش��گاه برآیند و ادامه روند کاری من در این
هفت س��ال اس��ت ».بایرامی درباره موضوع آثار خود و پرداختی
که به ش��خصیت زن دارد توضی��ح داد« :موضوع زنان در جامعه
ایران همیش��ه به روز اس��ت و کهنه نمیش��ود .من در کارهایم
تالش کردهام به تقابل زن س��نتی و مدرن بپ��ردازم و هر یک را

براساس ویژگیهایشان به تصویر بکشم ».او در ادامه
اظهاراتش گفت« :متاسفانه سیاستهایی که از جانب
معاونت هنری در این مدت اتخاذ ش��ده به هنرهای
تجس��می لطمه بزرگی زده و در این مدت هیچگونه
حمایتی از هنرمندان صورت نگرفته است .به گزارش
خبرآنالین ،این عکاس درخصوص استقبال و عالقهمندی مردم به
هنر هم اضافه کرد« :مردم عالقه دارند برای تماشای آثار هنری
به نمایشگاهها بروند ،ولی ما چه کردهایم؟ برای مثال به جای اینکه

فرهنگی
در برنامههای تلویزیونی به هنرمندان حوزه هنرهای
تجسمی بپردازیم ،در هر مناسبتی جمعی از بازیگران
را دعوت میکنیم .همه برنامهها از جمله «خندوانه»
و «دورهمی» این کار را انجام میدهند .مگر بازیگران
بیش��تر از س��ایر هنرمندان میفهمن��د؟ برنامههای
تلویزیونی در این مورد مقصر هس��تند و بای��د این عوام زدگی را
تمام کنند .این فرهنگ غلط باید اصالح شود ».گفتنی است این
نمایشگاه تا چهارم اسفند برپاست.

گزارش آفتاب یزد از یک رویداد هنری در گالری «شکوه»

تجسمشعرهایحافظ
در قالب نقاشی

 wابوالفضل همتی :طراحیهای جدید همیش��ه از جایی آغاز میش��ود که هنرمند
میخواهد حرف جدیدی در آثارش به مخاطب منتقل کند؛ من هم نمیخواس��تم
در آثارم به تکرار برس��م از طرفی هم عالقه عجیبی به شعرهای حافظ دارم و دوست
داشتم روزی بتوانم اشعار حافظ را در آثارم تصویرسازی کنم
 wنباید زمان طوالنی را با هنرجو صرف کرد تا بتواند یک اثر را خلق کند

یکی از آثارم را طوری
طراحی کردم که از
فاصله دور شما چشم
و مژه میبینید اما از
نزدیک متوجه میشوید
مژهها؛ شعری از حافظ
هستند که به صورت
مژه طراحی شدهاند
آفتاب یزد -آرزو جعفریان :سومین نمایشگاه
گروهی نقاشی کارهای کوچک که توسط گروهی
از هنرجویان آتلیه آهو خلق شده است؛ عصر جمعه
 22بهمن در گالری ش��کوه افتتاح شد .وقتی وارد
فضای گالری می ش��وید اولین موضوعی که نظر
ش��ما را جلب می کند کثرت آثار اس��ت .بیش از
 700اثر در تکنیکهای مختلف چنان در کنار هم
چیده ش��دهاند که چشم هر مخاطبی را با رنگ و
خ��ط پر می کنند .جالبتری��ن موضوعی که نظر
هر مخاطب��ی را در این نمایش��گاه به خود جلب
می کند ،س��ن هنرمندان آن اس��ت ،هنرمندانی
 5تا  15س��اله که آثارشان به هنرمندان با سنین
باالتر تن��ه م��یزد .البته س��هم ابوالفضل همتی

آهویی هنرمند طراح و تصویرس��از که شاگردانش
را در این نمایش��گاه گردهم آورده بیش از سایرین
اس��ت .آثاری که موضوع چشم را به شکلی اغراق
ش��ده پیش روی مخاطبان قرار داده است .در این
نمایش��گاه هنرجویان با گروه سنی  5تا  40سال
هم��راه با اس��تاد خ��ود ابوالفضل همت��ی آهویی
735اثرنقاشیدرابعادکوچکباتکنیکهایمختلف
آبرن��گ ،آکریلی��ک ،رنگ و روغ��ن ،کالژ و چاپ
روی بوم و کاغذ را به نمایش گذاش��تند .بهنوش
فروتن مدیر گالری "ش��کوه" درباره این نمایشگاه
توضیح داد «:با اینکه تکنیک در هنر نقاشی بسیار
اهمیت دارد اما این نمایشگاه نقاشی را با گروههای
سنی مختلف برگزار کردیم تا به مخاطب بگوییم
همه میتوانند نقاشی کنند؛ همه ما در وجودمان
اس��تعداد کشیدن نقاشی را داریم تنها کافی است
آن را پرورش دهیم اما کش��یدن نقاش��ی بهمعنی
این نیس��ت ک��ه خودمان را یک نق��اش حرفهای
تلقی کنیم » .فروتن درباره حضور گروههای سنی
مختلف در این نمایشگاه گفت« :کودکان  5ساله
هم در این نمایشگاه نقاشیهای خود را به نمایش
گذاش��تند زمانی که خانوادههای آنها ،نقاشیها را
خریداری میکنند برایش��ان تشویقی میشود تا
بتوانند اس��تعداد خود را پرورش دهند تا شاید در
آینده تبدیل به نقاشی بزرگی شوند ».این هنرمند
درباره قیمت پایین آثار این نمایش��گاه بیان کرد:
«نقاش��یهای ک��ودکان با قیم��ت  120تومان و

نوجوان  120تا  300تومان فروخته میش��ود اما
قیمت آثار سایر هنرمندان نمایشگاه متنوع است
و قیمت آثار اس��تاد ابوالفضل همتی آهویی باالتر
هس��تند ».او در پایان صحبتهایش گفت« :این
نمایش��گاه با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده است
و مخاطب��ان ثابت گالری ش��کوه نیز به دیدن آثار
آمدند .پایان سال  95و نزدیک شدن به سال جدید
زمان مناس��بی برای برگزاری این نمایشگاه بود».
ابوالفضل همتی آهویی که در این نمایشگاه حدود
 54اثر نقاشی از خودش به نمایش گذاشته است و
برای سومین بار این نمایشگاه را برپا میکند؛ درباره
آثار خود و چشمهای اغراق شده در آثارش گفت:
«طراحیهای جدید همیشه از جایی آغاز میشود
که هنرمند میخواهد ح��رف جدیدی در آثارش
به مخاطب منتقل کند؛ من هم نمیخواس��تم در
آثارم به تکرار برسم از طرفی هم عالقه عجیبی به
شعرهای حافظ دارم و دوست داشتم روزی بتوانم
اشعار حافظ را در آثارم تصویرسازی کنم؛ شعر "مرا
چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو"
و شعرهای دیگر حافظ را به تصویر کشیدم در واقع
آثار تجسمیام از شعرهای حافظ الهام گرفته شده
است ».او ادامه داد« :هنوز هم میتوانم چشمهای
جدید طراحی کنم یکی از آثارم را طوری طراحی
کردم که از فاصله دور ش��ما چشم و مژه میبینید
اما از نزدیک متوجه میش��وید مژهها؛ ش��عری از
حافظ هستند که به صورت مژه طراحی شدهاند».

این هنرمن��د درباره هنرجویانش توضیح میدهد:
« نباید زمان طوالنی را با هنرجو صرف کرد تا بتواند
یک اثر را خلق کند از همان ابتدا که به طراحی و
تناسب در نقاشی میرسد باید نقاشی بکشد .در این
نمایشگاه کودکانی هستند که در ترم دوم نقاشی
هستند اما توانستند نقاشی بکشند .باید در زمانی
کوتاه شرایطی را ایجاد کرد تا هنرجو بتواند از هنر
نقاشی لذت ببرد .هیچکدام از هنرجویان آثارشان
شبیه به کارهای من نیست زیرا معتقدم هر کس
باید امضای خودش را روی نقاش��ی داشته باشد».
همتی آهویی درباره چگونگی آموزش نقاش��ی به
کودکان اظهار کرد« :باید مس��یر خالقیت را برای
کودکان هموار کنیم و برایش��ان فضاساری انجام
دهیم تا بتوانند ادامه راه را خودش��ان طی کنند».
او در پایان صحبتهایش گفت« :سال آینده با این
تعداد زیاد اثر و هنرجو نمایش��گاه برگزار نمیکنم
بلکه س��ختگیری زیادی روی تکنیک و طراحی
خواهم کرد .این نمایش��گاه فرصتی برای کودکان
بود تا یک داوری از طرف مخاطب داش��ته باشند
و آثارش��ان دیده و خریداری شود .نباید به نقاشی
کودکان جایزه داد زیرا با کیفیتبندی نقاشیها و
جایزه دادن به یک یا چند اثر؛ سایر کودکان ذوق
و ش��وق نقاشی را از دس��ت میدهند؛ هر کدام از
نقاشیها بهاندازه خودشان خوب هستند».
گفتنی است سومین نمایشگاه گروهی نقاشی آتلیه
آهو تا  27بهمن در گالری شکوه دایر است.

ایندی وایر خطاب به ترامپ نوشت:

فیلمهای ایرانی را
تماشاکن

جمشید اکرمی؛ استاد رشته سینما در آمریکا؛
به دعوت نش��ربه معتبرایندی وایر؛ نامه تندی
خط��اب به دونالد ترام��پ در واکنش به فرمان
او برای منع ورود ش��هروندان مس��لمان هفت
کش��ور به آمریکا نوش��ته و او را برای شناخت
بهتر ایرانیان تشویق به تماشای چند فیلم ایرانی
کرده است .در این نامه که با تصویر نگاه پرمعنی
بازیگر فیلم بادکنک س��فید به ترامپ منتش��ر
شده ،آمده اس��ت :در همان شبی که مسافران
مس��لمان در فرودگاهه��ای آمریکا بازداش��ت
میشدند؛ ترامپ سرگرم تماشای اولین فیلماش
در س��ینمای کاخ س��فید -فیلم انیمیش��ن در
جستجوی دوری درباره اسارت یک ماهی مهاجر
در آمریکا  -ب��وده .در همان زمان نمایش فیلم
فروش��نده هم در آمریکا شروع شده و استقبال
گرم مردم و منتقدین را برانگیخته است .اکرمی
در نامهاش به ترامپ خاطرنشان کرده که شاید
اگر او فروش��نده را دیده ب��ود ،فرمان منع ورود
مسافران مسلمان را صادر نمیکرد چرا که این
فیلم و فیلمهای ایرانی مش��ابه آن ،تصویرهایی
واقعی از ایران و ایرانیان ارائه میکنند که از دید
فیلمسازان ایرانی ترسیم ش��دهاند .این تصاویر
جلوههایی از انسانیت ایرانیها را در خود دارد که
کام ً
ال مغایر تصورات نادرستی است که ترامپ و
اطرافیانش از آنها دارند.

7

دوشنبه 25بهمن 1395

آثار محمدعلی ترقی جاه در آرت سنتر
آفت�اب ی�زد :در ادامه نمایش�گاه های مروری بر آثار پیش�گامان هنر نوی�ن ایران که در
گالریهای مجموعه آرت سنتر برگزار می شود ،این مجموعه میزبان نمایشگاه مروری بر
آثار «محمدعلی ترقی جاه» می ش�ود .در این نمایش�گاه که مروری بر دورههای مختلف
کاری محمدعل�ی ترق�ی اس�ت 30 ،اثر از آث�ار این هنرمن�د و فیلم مس�تندی درباره او
بهنمایش درخواهد آمد.

با هنرمندان سینما

آزیتا حاجیان:

نقشم در «زیر سقف
دودی» کم شد

آزیتا حاجیان ،بازیگر نقش روانش��ناس در
فیلم سینمایی «زیر س��قف دودی » درباره
نقش گفت :نقش من دارای س��ه س��کانس
کام� ً
لا بلن��د بود ک��ه تقریبا هم��ه آنها کم
ش��ده بودند .قرار بود این س��کانسها تمام
حرفه��ای مرب��وط ب��ه ط�لاق عاطفی و
آسیبهای عاطفی بچهها در این نوع روابط
را نش��ان دهد که البته فیلمبرداری هم شد
اما باید این را از خانم درخشنده پرسید که
علتش چیس��ت که اینها حذف شده است.
حاجیان با اش��اره به اینکه من هم با ش��ما
موافقم که بخشی از نتیجه گیری فیلم رها
ش��ده اس��ت ،توضیح داد :جمالتی که قرار
ب��ود جمع بن��دی نهایی ازای��ن اتفاقات در
فیلم ص��ورت گیرد ،متأس��فانه بریده مانده
بود .ای��ن بازیگر فیلم «زیر س��قف دودی»
عنوان کرد :من این فیلم خانم درخش��نده
را خیلی دوس��ت داشتم نقشم را هم خیلی
دوس��ت م��یدارم ،فیلم��ی خوب س��اخته
می ش��ود که س��ناریو خوبی داش��ته باشد
بنابراین من به سناریو خیلی معتقد هستم.
وی در پای��ان اظه��ار کرد :فرص��ت نکردم
فیلمی را در جش��نواره فجر ببینم تنها فیلم
«زیر س��قف دودی» را در جش��نواره دیدم
و این فیلم را هم خیلی دوس��ت داش��تم و
امیدوارم که در جامعه نیز تأثیرگذار باشد.

کوتاه از هنر

رویت جن در تئاتر شهر

با هنرمندان تئاتر

سوسنمقصودلو:

هر پیشنهادی را
نمیپذیرم!

سوس��ن مقصودلو یکی از کهن��ه کاران تئاتر
است و از نس��لی دور! مقصودلو از همان هایی
است که هنر را آن گونه که باید فرا گرفته
اس��ت! او هم دوره آن خوبانی است که اگر
این جهانی هم باشند ،خانه نشینند و ساکن!
مقصودلو در پنج نمایش از بیژن مفید بازی
کرده و گوینده نق��ش «گل» در نوار کتاب
ش��ازده کوچولویی اس��ت که احمد ش��املو
کارگردان��ی اش کرده اس��ت .ای��ن هنرمند
که همواره در س��ه عرصه تئات��ر ،تلویزیون
و س��ینما ج��اری ب��وده درب��اره فعالی��ت
این روزهایش دیباچ��ه گفت :فعأل درهیچ
نمایشی بازی نمی کنم؛ زیرا با پیشنهادهای
خوب��ی مواج��ه نب��وده ام! ای��ن بازیگر در
توضیحات بیش��تر گفت :در آثار پیشنهادی
یا متن ه��ا ضعیف بوده اند یا از لحاظ مالی
وضعیت واضح و مش��خصی نداشته اند؛ که
هم��ه اینه��ا باعث ش��ده فض��ای موجود را
فعال برای فعالیت مناس��ب نبینم! مقصودلو
درب��اره دیگ��ر فعالیت های هن��ری اش در
عرصه بازیگری گفت :با اینکه رادیو از لحاظ
مالی منبع قدرتمندی به حس��اب نمی آید
اما با این حال ،رس��انه ای منظم اس��ت که
روال مش��خصی دارد و می ت��وان روی آن
حساب کرد؛ به همین دلیل است که فضای
گرم و جالب آن را به خیلی از کارها ترجیح
می دهم.

ایران بزرگمهر بستری شد

«ایران بزرگمهری راد» ،بازیگر پیشکس��وت
و قدیم��ی تئاتر ،دوبل��ور و گوینده با س��ابقه
ب��ه دلی��ل س��کته مغ��زی در یک��ی از
بیمارستانهای تهران بس��تری شده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا« ،ای��ران بزرگمه��ری
راد» ،خواهر «توران مه��رزاد» ،از بازیگران
پیشکس��وت تئات��ر ،تلویزیون و س��ینمای
کش��ور از  19س��الگی دوبل��ه را به صورت
حرف��های آغاز کرد .او ع�لاو ه بر حضور در
عرص��ه تئات��ر کش��ور در س��الهای پیش،
در بس��یاری از آث��ار س��ینمای ای��ران نیز
به عنوان گوینده و دوبلور فعالیت داش��ته و
به صورت خاص دوبل��ور "دوریس دی" در
تمام فیلمهای سینمایی و تلویزیونی است.

جایزه برای «خواب آب»

فیلم «خواب آب» س��اخته فره��اد مهرانفر
در دهمین جش��نواره بینالمللی فیلم سبز
برلین که در کش��ور آلمان برگزار شد ،یکی
از پن��ج برنده فیلمهای بلند داس��تانی بوده
اس��ت« .خ��واب آب» با پخ��ش کنندگی
بنی��اد س��ینمایی فاراب��ی پی��ش از این در
جشنوارههایی چون بوسان (کره جنوبی) و
سائوپائولو (برزیل) به نمایش درآمده است.
به گزارش خبرآنالین ،در خالصه داس��تان
ماشین
این فیلم آمده است« :با خراب شدن
ِ
زمینش��ناس جوان در کویر ،او که در حال
شناس��ایی س��فرههای آب زیرزمینی است
ب��ه آبادی متروکی میرس��د و به راهنمایی
پیرم��ردی که تنها س��اکن آنجاس��ت و از
تخصص مرد جوان آگاه ش��ده ،از دهانه یک
چاه به عمق زمین میرود و»...

«النتوری» در استانبول

فیل��م س��ینمایی «النتوری» س��اخته رضا
درمیش��یان درس��ی و هش��تمین حض��ور
جهانی خود در ش��انزدهمین فستیوال فیلم
مس��تقل استانبول به نمایش درخواهد آمد.
به گ��زارش خبرآنالین« ،النتوری» که تا به
حال در جش��نواره های مختلف بین المللی
شرکت داشته در سی و چهارمین جشنواره
فیل��م فجر در بخش مس��ابقه به نمایش در
آمد .فس��تیوال فیلم مس��تقل استانبول نیز
از ۲۸بهمن تا  ۸اس��فند در ش��هر استانبول
ترکیه برگزار خواهد شد.

جدایی چکامه از GEM

نمایش «هام» به نویس��ندگی و کارگردانی عباس
هللزاده در س��الن سایه تئاتر شهر روی صحنه
عبدا 
م��یرود .در خالص��ه نمایش «هام» که از ش��ب
گذشته (یکشنبه ۲۴بهمن) اجرای خود را آغاز کرد،
آمدهاست:نیمهشبگذشتهیهجنتوسطحراست
تئاتر شهر در راهروهای منتهی به سالن سایه رویت
ش��د .تئاتر ش��هر جن دارد؟ آیا  ....به گزارش ایلنا،
نمایش «هام» تا  ۲۴اسفند روی صحنه میرود.

شماره4831

ش��بکه ماه��واره ای ج��م که در دو س��ال
اخی��ر به واس��طه جذب برخ��ی بازیگران و
عوام��ل درجه دوی ایران��ی در کانون توجه
قرار دارد از مهرماه امس��ال مواجه ش��ده با
جدای��ی تعدادی از همین بازیگران و عوامل
ب��ه دلیل تبدیل وضعیت از قرارداد س��االنه
ب��ه قرارداده��ای پ��روژه ای .ح��اال چکامه
چمن ماه بازیگر برخی آثار این شبکه هم ساز
جدای��ی کوک ک��رده و در آس��تانه جدایی
از ج��م اس��ت .چکامه چمن م��اه به دلیل
تحت فش��ار قرار گرفتن ب��ه جهت کاهش
دس��تمزد و همچنی��ن قطع ک��ردن حقوق
ثابت بازیگران و عوامل ش��بکه جم از طرف
مدیر دفتر آنتالیا در آس��تانه جدایی اس��ت.
به گ��زارش س��ینماروزان ،هنوز مش��خص
نیس��ت که چکامه بعد از جدایی از جم چه
خواه��د کرد؟ آیا به ایران بازخواهد گش��ت
یا در همان ترکی��ه بیزنس جدیدی را آغاز
خواهد کرد؟

با هنرمندان تلویزیون

مهرانغفوریان:

حق کمدی را
ادا نکرده ایم

بازیگ��ر س��ینما و تلویزیون گف��ت :با توجه
ب��ه نیازی ک��ه جامعه ما برای ش��اد بودن و
فیلمه��ای کم��دی دارد تص��ور میکنم اگر
جش��نوارهای خاص با موضوع کمدی داشته
باش��یم فیلمسازان نیز بیش��تر برای ساخت
این دست فیلمها تش��ویق میشوند .مهران
غفوریان بازیگر س��ینما و تلویزی��ون درباره
توجه جشنواره به فیلمهای کمدی گفت :من
اگر تصمیم گیرنده برای ایجاد جشنواره بودم
یک جشنواره برای فیلمهای کمدی فراهم
میآوردم تا حق کمدی هم ادا ش��ود .وی با
اشاره به اینکه هیچ فیلمی بی ارزش نیست،
توضی��ح داد :از نظ��ر م��ن فیلمهای کمدی
همانقدر ارزش دارد که راه به جشنواره فجر
پیدا کند اما متأسفانه تعداد فیلمهای کمدی
امسال در جش��نواره تنها دو فیلم بود و این
خیلی کم اس��ت .غفوریان ب��ا تأکید براینکه
فروش گیشهها از فیلمهای کمدی میتواند
تامین شود ،گفت:پس چطور میتوان گفت
ک��ه ما نیاز ب��ه این فیلمه��ا نداریم عالوه بر
اینکه فیلمهای کمدی مردم را شاد میکند.
وی در پاس��خ به سوال فارس مبنی بر اینکه
آیا تمایل به س��اخت فیلمی کم��دی دارد،
گفت:بل��ه چنین تصمیم��ی دارم البته برای
س��ال آینده .هنوز کار خاصی انجام نشده و
باید شرایط فراهم شود.

تجسمی

پیشبینی۴۵میلیون

دالریتابلوی«کلیمت»

نقاش��ی رنگی ش��اد و باش��کوه اثر «گوستاو
کلیم��ت» در حراجی این فصل «س��اتهبیز»
لن��دن به فروش خواهد رس��ید« .بومگارتن»
تابلوی سال  1907کلیمت برجستهترین اثر
این هنرمند اس��ت ک��ه در حراجی به فروش
گذاشته میشود .قیمت این تابلو  45میلیون
یورو تعیین شده اما کارشناسان انتظار دارند که
این اثر بسیار با قیمت باالتری در حراجی لندن
به فروش برسد .به گزارش فارس« ،کلیمت»
یکی از ده هنرمند بزرگ دنیاست که تعدادی
از آثارش بیش از  100میلیون دالر در حراجی
چک��ش خوردهاند .دیگر هنرمندان بزرگ این
رده بندی شامل «گوگِن» «سزان» «روتکو»
«پیکاسو» «مودیلیانی» «ب ِیکن» «جیاکومتی»
«پوالک» و «دیکونینگ» هستند.

