تلویزیون دغدغه من نبود

آرزو نبوت بیش از هر چیز یک بازیگر تئاتر است و بارها و بارها
به خاطر بازیهای تأثیرگذارش بر صحنه تئاتر جوایز مختلفی را
از جشنوارههای تئاتری از آن خود کرده است؛ اما او نوروز امسال
ب��رای اولین بار با حضور در س��ریال "علیالبدل" و ایفای نقش
پریوش همس��ر دوم خان حضور در تلویزیون را نیز تجربه کرد.
او درب��اره فعالیتهای اخیر خود گفت :در حال حاضر مش��غول
تمری��ن تئاتری هس��تم به کارگردانی محم��د حاتمی با عنوان
«پال��ت» که در این نمای��ش با جواد رضوی��ان ،آناهیتا همتی،

فرهنگی

امیر کاوه آهنینجان و خود آقای حاتمی همبازی
هستم .یک نمایش طنز تلخ درباره زنان خیابانی و
بچههای کار است؛ که من در آن یکی از نقشهای
اصلی را ب��ر عهدهدارم .زنی روانپریش که اتفاقاتی
برایش رخ میدهد که داستان نمایش را پیش میبرد.
این نمایش قرار اس��ت از اول تیرماه در ایرانشهر به روی صحنه
برود .به گزارش هنرآنالین ،این بازیگر در ادامه درباره چرایی
عدم حضورش در تلویزیون اظهار کرد :من  12س��ال اس��ت که

در تئاتر مش��غول بازی هستم و حضور در سینما و
تلویزیون دغدغه من نیست و البته فکر میکنم در
این زمینه اشتباه کردم چراکه در طی این  12سالی
ک��ه کارکردم هرگز کارم بهاندازه این مدت کوتاهی
که در تلویزیون حضور داشتم بازخورد نداشته است.
فکر میکردم باید در تئاتر بهاندازهای پیشرفت کنم و شماره یک
باشم که خودشان به دنبال من بیایند و پیشنهاد دهند اما گویا
اشتباه میکردم.

ناگفتههای «پدرو آلمادو» از حواشی کن و چند داستان دیگر

یک تماشاگرساده
نیستم

برای دریافت جایزه فیلم «همه چیز درباره مادرم» به یاد میآورم که سن جشنواره
را به نشانه تشکر و قدردانی بوسیدم .این یک ژست ناخودآگاه و البته تقلیدی از
پاپ ژان پل دوم بود .البته به آن دلیل نبود که من شیفته پاپ بودم بلکه از حرکت
او خیلی خوشم آمده بود« :زانو زدن و بوسه زدن بر زمین مکانی که آغوشهایش
را برای شما گشوده است».

کن ،جشن فیلمهای
هنری است که برای من
به عنوان یک تماشاگر و
همچنین یک فیلمساز از
اهمیت فوقالعاده زیادی
برخوردار است .حداقل
دو بار در هفته به سینما
میروم ،اما بیشتر این
کار را برای لذت بردن
انجام میدهم تا قضاوت و
داوری فیلمها
«پدر آلمادوار» کارگران مطرح اسپانیایی پس از
ش��شبار حضور در بخش رقابتی جشنواره فیلم
کن ،امسال در راس هیات داوران بخش اصلی این
رویداد مهم سینمایی قرار گرفته و جا پای بزرگانی
چون «لوکینو ویس��کونتی»« ،روبرتو روسلینی»،
«مارتین اسکورسیزی»« ،فرانسیس فورد کاپوال»،
«برناردو برتولوچی»« ،سیدنی پوالک»« ،استیون
اس��پیلبرگ» و «دیوید لینچ» گذاش��ته اس��ت.
به گزازش ایسنا در ادامه مصاحبه سایت جشنواره
کن را با «پدرو آلمادوار» میخوانید.
نقش ریاست هیئت داوران بخش رقابتی
جش��نواره فیلم کن چقدر برای ش��ما اهمیت
دارد؟ چگونه خودتان را آماده کردید؟
این افتخار بسیار بزرگی است .کن ،جشن فیلمهای
هنری است که برای من به عنوان یک تماشاگر و
همچنین یک فیلمساز از اهمیت فوقالعاده زیادی

پائولو س��ورنتینو فیلمساز ایتالیایی برنده اسکار
ک��ه برای نخس��تینبار ب��ا «پاپ ج��وان» وارد
فضای سریالسازی مدرن شد ،به زودی سریال
کوت��اه «پاپ جدی��د» ( )The New Popeرا
مقاب��ل دوربین خواهد برد .ش��بکه «اچ بی او»
و «اس��کای» تاکید کردهاند این سریال جدید،
بههیچوج��ه فصل دوم «پاپ جوان» به ش��مار
نمیرود و از همین رو ،شخصیت «لنی بالردو»
که ب��ا بازی جود ال به مخاطبان معرفی ش��د،
در س��ریال جدی��د کارگردان ایتالیایی نقش��ی
نخواهد داشت .این دو شبکه تلویزیونی بی آن که به
جزییات خط داس��تانی سریال جدید سورنتینو

برخوردار اس��ت .حداقل دو بار در هفته به سینما
میروم ،اما بیشتر این کار را برای لذت بردن انجام
میدهم تا قض��اوت و داوری فیلمها اما حاال قرار
اس��ت فیلمها را داوری کن��م و البته که این کار
را بر اس��اس عقیده ش��خصی انجام میدهم چرا
ک��ه بهترین کاری که میتوان��م انجام بدهم ،این
است که از فیلمهای مورد عالقهام حمایت کنم .با
این وجود همچنان نسبت به نظرات هشت عضو
هیئت داوران نیز بس��یار منعطف خواهم بود و از
آنها میخواهم در صورتی که نظر یکسانی نداشتیم
تالش کنند که مرا متقاعد کنند .همه ما اعضای
هیات داوران در مسئولیت انتخاب برندگان ،سهیم
هستیم .من یک تماشاگر س��اده نیستم .امسال
فیلمهای «نرودا» و «جکی» ساختههای «پابلوو
الرائین» و همچنین «الال لند» را خیلی دوس��ت
داشتم ،فیلمهایی که از لحاظ نظری کامال متفاوت
هس��تند .فیلم مورد عالقهام در سال گذشته نیز
«تونی اردمن» بود .برای آمادگی حضور به عنوان
رئیس هیئت داوران جشنواره نیز باید بگویم که
تالش کردم در دو هفته گذشته بیشتر بخوابم و
البت��ه کارهای زی��ادی نیز برای انجام داش��تم
مث��ل آماده کردن کت و ش��لوارهایم و همچنین
مطمئن ش��دن از این ک��ه وزن اضافه نمیکنم و
میتوانم لباسهایم را در جشنواره تن کنم!
تجربهتان از حضور در جمع هیات داوران
جشنواره کن در سال  1992به ریاست «ژرار
دپاردیو» را چگونه به یاد میآورید؟
افراد را به یاد میآورم ،دوس��تی با «سرج توبیانا»
که درب��اره «تروفو» بح��ث میکردیم ،همچنین
بحثمان ب��ا فیلمبردار ب��زرگ «کارلو دیپالما»
درباره «آنتونیونی» ،کارگردانی که به عقیده من
اهمیت بس��یار زی��ادی دارد .مهمتر از همه «ژرار

دپاردیو» ،یک رئیس کامال دموکرات با روحی آزاد
و شخصیتی بسیار سرگرم کننده بود.
مراسم کسب جایزه از جشنواره کن در
س��ال  1999با «همه چیز درب��اره مادرم» و
«بازگشت» در سال  2006چگونه بود؟
برای دریافت جایزه فیلم «همه چیز درباره مادرم»
به یاد میآورم که سن جشنواره را به نشانه تشکر و
قدردانی بوسیدم .این یک ژست ناخودآگاه و البته
تقلیدی از پاپ ژان پل دوم بود .البته به آن دلیل
نبود که من ش��یفته پاپ بودم بلکه از حرکت او
خیلی خوشم آمده بود« :زانو زدن و بوسه زدن بر
زمین مکانی که آغوشهایش را برای شما گشوده
اس��ت ».احساسم پس از کسب جایزه برای فیلم
«بازگشت» کامال متفاوت بود .تمام پنج بازیگر زن
فیلم روی سن بودند و تمام زمان تالش میکردم
جلو اش��کهایم را بگیرم .برخی خبرنگاران فکر
کردند بدلیل برنده نشدن نخل طال ،گریه میکنم
اما این برداشت کامال اشتباه بود .دیدن بازیگرانم
روی سن بدون شک به یادماندنیترین خاطرهای
است که از جشنواره دارم.
ش��ما برای معرفی چن��د بازیگر زن به
سینما شناخته شدهاید .بازیگران مورد عالقه
شما در عرصه بینالمللی چه کسانی هستند؟
همیش��ه دو نفر به ذهنم میآین��د« ،لنا دانهام»
و «ا ِمی ش��ومر» که برای ب��ازی در فیلمهای من
به دنیا آمدهاند .همچنین عاش��ق ب��ازی «والریا
برونی» و «کاترین دِنوو» هستم« .جسیکا النگ»
و «س��وزان س��راندون» نیز فوقالعاده هس��تند.
پس از آن «بتی دویس» و «ژان کراورد» بازیگران
مورد عالقهام هستند و البته «کریستین توماس
اس��کات»« ،ژولی��ت بین��وش» و «ایزابل هوپر».

پائولو سورنتینو «پاپ جدید» را میسازد

اش��اره کنن��د ،تنه��ا به بی��ان این نکت��ه اکتفا
کردهاند ک��ه ماجراهای «پاپ جدید» در دنیای
م��درن میگذرد و جریانه��ای روز را به تصویر
میکش��د .سورنتینوی  46س��اله این روزها با
مش��ارکت اومبرتو کونتارلو هم��کار قدیمیاش،
مش��غول نگارش متن س��ریال «پ��اپ جدید»
است .طبق برنامهریزیها قرار است این سریال
کوت��اه از اواخر س��ال  2018وارد مرحله تولید
ش��ود .س��ورنتینو که از امروز به بعد ،به عنوان
یک��ی از اعضای هی��ات داوری بخش مس��ابقه
جش��نواره فیلم کن در هفتادمین س��الگرد این
رویداد س��ینمایی حضور خواهد داش��ت ،اعالم

کرده در مقطع کنونی حاضر به اظهارنظر درباره
چند و چون س��ریال جدید کارنامهاش نیس��ت.
کارگ��ردان ایتالیایی که با فیلم «زیبایی بزرگ»
موفق به دریافت جایزه اسکار فیلم خارجی زبان
شده اس��ت ،جدیدترین پروژه سینمایی خود را
با عن��وان «لورو» مقابل دوربین خواهد برد .این
فیلم زندگینامهای با محوریت شخصیت «سیلیو
برلوس��کونی» و با بازی تونی س��رویلو در نقش
سیاس��تمدار سرش��ناس و نه چندان خوش��نام
ایتالیا تهیه و تولید میشود .سورنتینو تابستان
امس��ال« ،ل��ورو» را در ایتالی��ا مقاب��ل دوربین
میب��رد .عنوان فیلم که در زبان ایتالیایی دارای

دیگ��ر انتخابهایم بیتردید «والری لمرس��یر»،
«جسیکا چس��تین» و «کیت بالنشت» هستند.
در می��ان بازیگران مرد «طاه��ر رحیم» از لحاظ
فیزیکی بسیار مرا یاد «آنتونیو باندراس» میاندازد
(بازیگ��ری که حرفه خود را با بازی در چند فیلم
از آلم��ادوار آغاز کرد) .همچنین میتوانم به «تام
هاردی» و همینطور «پدرو پاس��کال» و «اسکار
ایس��اکس»« ،گاس��پار اولیه»« ،لوئی��س َگرل»،
«وینتس��نت َکسِ ��ل» و «پییر دوالدونشا» اشاره
کنم .ام��ا اگر در دورهای دیگ��ر زندگی میکردم
بیش��ک بازیگر مورد عالقهام «آلن دلون»« ،ژان
پل بلوموندو» و ««میشل پیکولی» بودند.
ب��ه عن��وان آخری��ن س��وال ،آی��ا فکر
میکنی��د جنب��ش موی��دا (جنب��ش فرهنگی
پ��س از س��رنگونی فرانکو در اس��پانیا بویژه
در ش��هر مادری��د و گ��ذار از دیکتاتوری به
دموکراسی) پایان یافته است؟
ن��ه! روح جنبش مویدا در جوانان زندگی میکند
اما دیگر شبیه به دهه  1980میالدی نیست .در
آن زمان ما رس��یدن به دوره دموکراسی را جشن
میگرفتیم .مویدا نتیجه ناپدیدشدن ترسهای ما
بود ،این پدیده چیز جدیدی برای کشور ما بود و
ب��ه نوعی یک انفجار در همه نوع آزادی بود .دهه
 80ب��ا دورهای که اکنون در آن به س��ر میبریم
ی وخالقیت
کامال متفاوت اس��ت ،ام��ا روح آزاد 
همچنین زنده اس��ت .مادرید نیز همچنان همان
ش��هر است گرچه ش��کل اروپاییتری پیدا کرده
است .مادری ِد مویدا همچنان وجود دارد و اکنون
در مرکز شهر یک پوستر بزرگ با نوشته «مهاجران
خ��وش آمدی��د» وج��ود دارد .مادرید ش��هری
اس��ت که همواره درهای آن ب��ه روی خارجیها
باز است.
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جایزه «شهروند» برای «دریای ما»

فیلم کوتاه «دریای ما» س�اخته مریم رحیمی جایزه شهروند جشنواره فیلم «تایم الین»
ایتالیا را از آن خود کرد .این فیلم به مصائب مهاجرت غیرقانونی و حوادث تلخی که برای
مهاج�ران اتفاق می افتد می پردازد  .این فیلم اواخر ماه می کلید خورد .به گزارش برنا،
جایزه شهروند یکی از مهمترین جایزه های فستیوال تایم الین است که برای محتوا و تم
به روز فیلم و فرم متافوریک و موزیک فیلم اهدا می شود.

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
هنگامه قاضیانی lبازیگر

هنگامه قاضیان��ی در تاریخ
 ۳۰اردیبهش��ت سال ۱۳۴۹
در مش��هد به دنیا آمد .شروع
فعالیت هن��ری وی از س��ال  ۱۳۷۹با فیلم
س��ینمائی سایهروش��ن به کارگردانی حسن
هدای��ت بود که پس از آن به تئاتر روی آورد
و با نمایش مثل خون برای استیک کاری از
گروه تئاتر لیو برای اولین بار به روی صحنه
تئاتر رفت .هنگامه قاضیانی در کنار فعالیت
هن��ری خود ترجم��ه کتاب س��رزمین مرد
سرخپوس��ت ،قانون مرد سفیدپوست نوشته
ویلکومب واشبرن را نیز در کارنامه خود دارد
وهمچنی��ن وی به عنوان داور در جش��نواره
وارنا در بلغارستان شرکت کرد .همچنین وی
در دی ماه  ۱۳۹۴در تاالر وحدت کنس��رت
موسیقی بانوان را در مقام خواننده با اجرای
قطعات��ی بیادماندن��ی از موس��یقی ایران با
تنظیم رضا تاجبخش به روی صحنه برد.
از فیلم های س��ینمایی این بازیگر می توان
به یک قناری یک کالغ  ،برادرم خسرو  ،پدر
آن دیگری  ،دلبری  ،آزادی مشروط  ،ساکن
طبقه وسط  ،بیداری رویاها و  ...اشاره کرد.
احمدرضا احمدی lشاعر

احمدرضا احم��دی در تاریخ
 ۳۰اردیبهش��ت سال ۱۳۱۹
در کرم��ان متولد ش��د و در
س��ال  ۱۳۲۶با خانواده ب��ه تهران کوچ کرد.
در دبس��تان ادب و صف��وی ته��ران دوران
ابتدایی را به پایان برد و دوره دبیرس��تان را
در دارالفنون تهران به پایان رساند .احمدی
در س��ال  ۱۳۴۳ب��ه همراه ن��ادر ابراهیمی،
اس��ماعیل ن��وری ع�لاء ،مه��رداد صمدی،
محمدعلی سپانلو ،بهرام بیضایی ،اکبر رادی،
جعفر کوشآبادی ،مری��م جزایری و جمیله
دبی��ری گروه طرفه را با ه��دف دفاع از هنر
موج نو تأس��یس کرد .انتش��ار دو شماره از
مجله طرفه و تعدادی کتاب در زمینه ش��عر
و داس��تان از فعالیته��ای این گروه اس��ت.
احم��دی در مهر ماه س��ال  ۱۳۴۹در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان مش��غول
به کار ش��د .تا س��ال  ۱۳۵۸در سمت مدیر
تولید موس��یقی برای صفحه و نوار ماند و از
سال  ۱۳۵۸تا زمان بازنشستگی یعنی سال
 ۱۳۷۳در بخ��ش انتش��ارات کانون پرورش
فکری ک��ودکان و نوجوانان به ویراس��تاری
مشغول بود.

تجسمی
ایهام است ،همزمان هم به معنای «طال» و هم
به معنای «آنها» اس��ت .اما بزرگترین پرسش
در ارتب��اط با «پ��اپ جدید» این اس��ت که آیا
لنی ب�لاردو مرده اس��ت یا نه .ب��ه گفته منابع
آگاه ،احتم��ال حضور جود ال در س��ریال جدید
س��ورنتینو  -اینبار در نقش��ی کوتاهتر  -وجود
دارد اما فعال هیچچیز قطعی نیس��ت .به گزارش
آی سینما به نقل از «ورایتی» ،ظاهرا این سریال
نیز به زبان انگلیسی ساخته میشود و بنابراین،
نویسندگان انگلیسی زبان در مرحله آخر به روند
پیشتولید سریال اضافه خواهند شد.

«اعتراض»مجسمهسازروسی
درسوئد

نمایش��گاه آثار «ارنست نیزوستنی» مجسمهساز
شهیر روسی روز 14مه ( 24اردیبهشت) در منطقه
اترس��برگ سوئد آغاز به کار کرد .آثار مختلفی از
این هنرمند روسی در این نمایشگاه ارائه شده که
شامل مجسمهها ،نقاشیهای گرافیگی و تابلوهای
هنری اس��ت که به دوره ش��وروی ب��از میگردد.
عالوه بر این ،نمایش��گاه شامل مجموعهای از آثار
«ارنست نیزوستنی» میشود که در دوره اقامتاش
در س��وئد خلق کرده و تمامی مجس��مههایش را
تقریبا به موضوع «اعتراض» اختصاص داده است.
به گزارش هنرآنالین ،به نقل از ایتارتاس ،هانس
هول ،فرزند بنیانگذار موزه مجسمهساز روسی در
سوئد در گفتگو با خبرگزاری تاس اظهار داشت ،در
مرکز نوآوریهای این هنرمند ،مردی قوی حضور
دارد که مس��ئولیت سرنوشت انس��ان را بر دوش
میکش��د و در مب��ارزه دائم ب��رای تحقق عدالت
اس��ت  .این هنرمند روس��ی مش��هور اوت سال
گذشته در سن  92سالگی درگذشت.

سینما

یوسفینژاد«اتاقعقد»میسازد

اصغر یوس��فینژاد کارگردان «ائو» از حضور
ای��ن فیلم در ب��ازار «کن» ،بس��تن قرارداد
پخ��ش جهان��ی آن با ی��ک پخشکننده و
همچنین طرح جدیدش برای فیلمس��ازی
خبر داد .یوس��فینژاد گف��ت« :برای پخش
بینالمللی این فیلم با محمد اطبایی قرارداد
بستهایم و اولین مقصد «ائو» بازار کن است
و س��پس برای دیگر حضورهای بینالمللی
برنامهریزی میش��ود ».به گ��زارش مهر ،او
درخصوص وضعیت فیلم جدیدی که قصد
دارد به زودی س��اختش را آغاز کند ،گفت:
«در ح��ال حاض��ر طرحی با عن��وان موقت
«اتاق عقد» در دس��ت دارم که هنوز تبدیل
به فیلمنامه دومین فیلم بلند سینمایی من
نش��ده اس��ت زیرا این اثر کار زی��ادی دارد
و ب��ه لحاظ س��اخت س��خت ت��ر از «ائو»
خواهد ب��ود .البت��ه «اتاق عق��د» در ادامه
فیلمس��ازی من در «ائو» است و زبان ترکی
خواهد داش��ت به همین دلیل تصمیم دارم
بعد از انج��ام کارهای اولی��ه آن ،نام «اتاق
عق��د» را ه��م تغییر دهم و ی��ک نام ترکی
برای آن بگذارم» .

با کارگردانان

قطب الدین صادقی:

فقر ،کمر کار دانشجویی
رامیشکند

قطبالدی��ن صادق��ی کارگ��ردان تئاتر ،در
خص��وص اج��رای آث��ار دانش��جویی گفت:
«اجرای تئات��ر دانش��گاهی چندین ویژگی
دارد؛ در مرحله اول کار دانش��جویی بس��یار
فقیر اس��ت و در هیچ ج��ای دنیا گروه های
دانش��جویی پول زیادی ندارن��د تا بخواهند
تمامی امکان��ات را فراهم کنند ولی به جای
نبود پول ،ایده های خالقانه و قوت جسمانی
دارن��د و در همه جای دنی��ا ادای تئاتر های
تج��اری را در نم��ی آورند و از نظر ش��کلی
ی��ک تئاتر نوگرا هس��تند ».او افزود« :تئاتر
دانش��جویی باید یکس��ری تجربیات تازه را
داش��ته باش��د و یک زبانی متناسب با نسل
خ��ودش پیدا کند ولی محتوای جس��ورانه ای
داش��ته باش��د و خ��ط قرم��ز را رد کن��د.
به مباحثی وارد شود که گروه های حرفه ای
و تجاری یا سنتی به آن وارد نمی شوند ».به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ،صادقی پیرامون
توج��ه وزارت عل��وم ب��ه درخواس��ت های
دانشجویان بابت وضعیت بد موجود در تئاتر
اظهار داشت« :وزارت علوم باید در چارچوب
وظای��ف خود کمک کند ول��ی در چارچوب
فضای دانش��گاهی ن��ه؛ چراکه در هیچ جای
دنیا اینطور نیست و خود دانشگاه ها باید به
دانش��جو کمک کنند .چه فایده که دانشگاه
پول بگیرد ولی خرجی برای دانشجو نکند؟!»

