فرهنگی

شاکی پرونده «پوالنسکی» ،خواستار عفو او شد

رومن پوالنس��کی ،کارگردان فرانسوی ـ لهس��تانی به تازگی باز
هم خبرس��از شده است و این بار «س��امانتا گایمر» ـ قربانی این
پرون��ده ـ از طریق وکی��ل خود از دادگاه خواهد خواس��ت که به
این پرونده پایان دهد« .گایم��ر» پیش از این هم اعالم کرده بود
که «پوالنسکی» را بخش��یده ،اما حاال وکیل دعاوی او در گفتگو
با «رویترز» گفته اس��ت« :او با همس��رش به دادگاه میآید ،چون
از این که این پرونده  ۴۰س��ال در جریان اس��ت ،خسته شده .او
میخواهد این جریان تمام ش��ود ».دادگاه مذکور در لسآنجلس

برگزار میش��ود و وکیل «گایمر» قص��د دارد در آن
مقامات اروپایی را به لغو حکم قانونی علیه پوالنسکی
و دستور محاکمه او ترغیب کند .با این حال ،دادگاه
باید تصمیم بگیرد که شهادت خانم «گایمر» نقشی
در تغییر حکم قانونی پوالنسکی خواهد داشت یا نه.
سازنده فیلمهایی چون «پیانیست» و «محله چینیها»  ۴۰سال
اس��ت به سبب اتهام تجاوز به دختری  ۱۳ساله در سال  ۱۹۷۷از
ترس محاکمه س��نگین از آمریکا فرار ک��رده و در پاریس زندگی

میکند ،چرا که فرانس��ه یکی از معدود کش��ورهای
اروپایی اس��ت که مانع استرداد ش��هروندان خود به
آمریکا میشود .به گزارش ایسنا ،کارگردان فیلمهایی
چون «چاقو در آب»« ،تنفر»« ،بنبس��ت»« ،قاتلین
بیباک خونآشام»« ،بچه رزماری»« ،محل ه چینیها»،
«پیانیست» و «ونوس در پوست خز» ،جدیدترین فیلمش با عنوان
«بر اساس یک داستان واقعی» را در جشنواره کن  ۲۰۱۷به نمایش
درآورد.

ی در سیاستهای هنری کشور؛
انتقاد بهروز غریبپور از آشفتگ 

جزیرهای دیدن هنر
اشتباه است

* در این شکی نیست که هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و هم جامعه فرهنگی
و هنری بایستی تمام هم و غم خود را براساس بسترسازی برای تعریف بسیاری
از هنرها به کار بگیرند .رسانه ملی ما که این وظیفه را انجام نمیدهد اما خود اهالی
فرهنگ و هنر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید وظیفه آگاهسازی عمومی را
به عهده بگیرند

وقتی بازار کار یک صنف و
گروه را متزلزل کنند عمال
هستی و موجودیت آنها
و هرچه که مرتبط با این
موارد است تحت تاثیر
قرار میگیرد
به��روز غریبپور از لزوم یکسانس��ازی جریان
تصمیمگی��ری و سیاس��تگذاری در ح��وزه
فرهنگ س��خن گفت و آن را مهمترین مطالبه
حوزه فرهنگ و هنر از دولت آینده دانست .این
کارگردان و نمایش��نامهنویس خاطرنشان کرد:
افراد یا نهادهای غیرمرتبطی طی این س��الها
توانس��تهاند مجوز و کنس��رت لغو کنند و جلو
اج��رای نمایشها را بگیرند یا نمایش فیلمی را
که ارشاد به آن مجوز داده؛ متوقف کنند .دولت
باید به این مسائل در فرهنگ و هنر پایان دهد
و بایس��تی یک کاس��ه ب��ودن تصمیمگیری در
این حوزه اعمال ش��ود .غریبپور تصریح کرد:
نکته مهم این اس��ت که بازار کار هنرمندان اگر
مصون از این مس��ائل باش��د بسیاری از مسائل
صنفی هم به تبع آن میتواند شکل درستتری
بگی��رد .وقتی ب��ازار کار یک صن��ف و گروه را
متزلزل کنن��د عمال هس��تی و موجودیت آنها
و هرچ��ه ک��ه مرتبط با این موارد اس��ت تحت
تاثی��ر ق��رار میگی��رد .بنابراین اولین مس��ئله
همین یک کاس��ه ک��ردن ن��وع تصمیمگیری
برای فضای فرهنگی و هنری است که من فکر
میکنم در راس مس��ئولیتهای آقای روحانی
در دولت جدید اس��ت .او با اشاره به مطالبات و
انتظارهای اهل فرهنگ و هنر از دولت دوازدهم
و وزارت فرهنگ و ارشاد آن گفت :در این شکی
نیس��ت که هم وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی
و هم جامع��ه فرهنگی و هنری بایس��تی تمام
ه��م و غم خود را براس��اس بسترس��ازی برای
تعریف بس��یاری از هنرها به کار بگیرند .رسانه
مل��ی ما که ای��ن وظیفه را انج��ام نمیدهد اما
خ��ود اهالی فرهنگ و هن��ر و وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی باید وظیفه آگاهسازی عمومی
را به عهده بگیرند .کارگردان اپرای عروس��کی
حافظ ،در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار
داش��ت :میبینیم که ش��هرداری ته��ران برای

س��اختن تندیسه��ای بیق��واره هزینهه��ای
بیربط��ی کرده و در نهایت ش��هر را دچار یک
زیباییشناسی س��طح پایین و بیاصل و نصب
کرده اس��ت .باید هنرهای تجسمی ،موسیقی و
دیگر هنرها به خوبی تعریف و تبیین شوند که
اثبات ش��ود که این هنرها به نفع جامعه است
و برای پیش بردن یک فضای فرهنگی درس��ت
باید مردم از آنها آگاه ش��وند .آگاه کردن مردم
اکن��ون باید در اولویت قرار بگی��رد؛ اینکه چرا
بایس��تی کنس��رتها و خوانندهها باشند؟ چرا
باید موس��یقی در س��بد کاالی فرهنگی مردم
بیای��د؟ و چرا در دورترین نقاط کش��ور امنیت
ب��رای هنرمن��دان وجود داش��ته باش��د؟ او با
اش��اره به اینکه «تبیین این مسائل تنها توسط
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی امکانپذیر
نیس��ت» گفت :نهادهای معتدل و درس��ت که
به بالندگ��ی فرهنگی جامعه میپردازند باید به
این موارد آگاه باش��ند .ام��ا نگاهی که امروز به
بس��یاری از رش��تههای هنری وجود دارد غالبا
ب��ه دور از نیازهای زمان اس��ت .تصور میکنم
ک��ه سیاس��تگذاری درباره هن��ر در اتاقهای
بسته انجام میشود اما این بحث باید به فضای
عمومی کش��یده شود .و ای کاش رسانه ملی ما
در راس وظیفههای خودش ،آگاهسازی مردم را
قرار دهد .اگر هم نشد ،از طرق مختلف باید این
کار را کرد ،چراکه این فضاس��ازی و بسترسازی
مهم اس��ت .کارگردان نمایش اپرای عروس��کی
لیل��ی و مجنون با بیان اینکه «البته قطعا نباید
تصور کنیم که درست ش��دن شرایط فرهنگی
و هنری کش��ور فقط برای جامعه هنرمندان و
فرهنگیان مهم است» گفت :به طور مثال وقتی
به هنرهای تجس��می اهمیت میدهید طراحی
مبلم��ان و اتومبیل و هواپیمایتان هم درس��ت
میش��ود .اصال محدود و جزی��رهای دیدن هنر
اش��تباه اس��ت .غریبپور تاکید ک��رد :در مورد
موسیقی هم همینطور است؛ هویت یک ملت
در گرو شناخت بزرگانش است .شعر و موسیقی
ما ریشهدار است و اگر این را بشناسیم شاخص
هوی��ت ما باال م��یرود .اینطور نیس��ت که من
وقتی ب��ه عنوان ی��ک هنرمند ح��رف میزنم
نگاهی به اقتصاد و مس��ائل سیاس��ی نداش��ته
باش��م .من مطمئنم که این نوع فضای درست
فرهنگی در مولفههای دیگ��ر هم تاثیر خواهد
گذاشت .بنیانگذار و مدیر اسبق خانه هنرمندان
ایران یادآور ش��د :فک��ر میکنم وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمی تنها مس��ئله من و امثال من

نیس��ت؛ اما به دلیل اینکه زندگی ما وابسته به
هنر است روی این اصل تمرکز میکنیم .وگرنه
مسائل سیاسی ،گردش��گری و توجه به میراث
فرهنگ��ی هم همگی به رش��د و اعتالی فضای
فرهنگی کمک میکنند .غریبپور ادامه داد :در
س��الروز خیام ،به عنوان شهروند نیشابور نشان
این ش��هر را گرفتم و بعد از سالها به این شهر
رفتم .شهری مانند نیشابور هفت هزار دانشمند
و شاعر دارد که هنوز معرفی نشدهاند ،بناهایی
دارد که در اثر زمان فرسوده شدهاند؛ گردشگری
ما باید درست ش��ود و هتلها و مهمانپذیرها
بایس��تی بتوانن��د کمک کنند که گردش��گری
رونق پی��دا کند چراک��ه این مس��ائل مطمئنا

شهری مانند نیشابور
هفت هزار دانشمند و
شاعر دارد که هنوز معرفی
نشدهاند ،بناهایی دارد
که در اثر زمان فرسوده
شدهاند؛ گردشگری ما باید
درست شود و هتلها و
مهمانپذیرها بایستی بتوانند
کمک کنند که گردشگری
رونق پیدا کند چراکه این
مسائل مطمئنا هویت ملی
ما را تضمین کرده و ما را با
یک شرایط بهتر اقتصادی و
فرهنگی روبرو میکند

هوی��ت ملی ما را تضمین ک��رده و ما را با یک
شرایط بهتر اقتصادی و فرهنگی روبرو میکند.
او همچنین با اش��اره به موارد مغفول و نیازمند
توجه در حوزه تئاتر ،به فضای دانشگاهی اشاره
کرد و گف��ت :اتکا به فضاه��ای آموزش واقعی
هنر به خصوص تئاتر ضروری اس��ت؛ داش��تن
پالتوهای مختلف برای تئاتر و تئاتر عروس��کی
از الزامات دانش��گاهی است .متاسفانه هیچ یک
از دانشگاههای ما پالتو به اندازه کافی ندارند و
فضاهای تمرین برای پدیدآوردن نس��ل جدید
بازیدهندگان و بازیگران ندارند .در این شرایط

عمال اتکا کردن به یکس��ری محفوظات و دادن
یکس��ری درجات علمی به اف��راد جامعه ،ما را
تهی از نوآوری کرده اس��ت .نمایش��نامهنویس
و کارگردان اپرای عروس��کی رس��تم و سهراب
با بی��ان اینک��ه بای��د کاری ج��دی در زمینه
س��النهای تئات��ر انجام بگیرد ،گفت :س��الیانه
میلیونها تومان بودجه برای احداث س��النها
اختصاص میدهیم اما غالب سالنها استاندارد
نیس��تند .م��ا نیازمندیم به آرش��یتکتهایمان
آم��وزش دهیم که یک س��الن تئات��ر نیازمند
چه مولفهها و عناصری اس��ت؟ فضای مناسب
نمای��ش تئات��ر و نمایش عروس��کی اصال مورد
توجه معم��اران قرار نمیگیرد .اغلب س��النها
تنها بسنده کردهاند به صندلیهای گرانقیمت
و دکوراسیونهای فضای تماشاگران و از صحنه
غفل��ت کردهاند .بنابرای��ن معتقدم مطالبه مهم
تئات��ر ،س��رمایهگذاری درس��ت ب��رای احداث
سالنهای حرفهای است .غریبپور خاطرنشان
ک��رد :تئاتر خصوص��ی جایگاه خ��ود را دارد و
تعریف میش��ود اما تئاتری که ب��ه آن باید بها
داده ش��ود و بتواند به عنوان یک تئاتر حرفهای
مطرح ش��ود الزاما نیازمند سرمایهگذاری است؛
چه سرمایهگذاری بخش خصوصی که نیازمند
مش��وقها و معافیتهای مالیاتی اس��ت و چه
س��رمایهگذاری از س��وی بخش دولتی که جزو
وظایف دولت محس��وب میش��ود .ب��ه گزارش
ایلن��ا ،او ب��ا بیان اینکه «تص��ور میکنم از نظر
فض��ای تئاتری با توجه به رش��د بس��یار خوبی
که در این س��الها اتفاق افت��اده باید به فضای
صحن��ه و تئاتر توجه ویژه کنیم تا مش��کالتی
ک��ه بر س��ر راه ما وج��ود دارد مرتفع ش��ود»
گفت :مثالی بگویم؛ شهرداری تهران میلیاردها
تومان ص��رف ایجاد س��النهایی ک��رده که از
حداقلهای حرفهای بیبهره بودهاند؛ چون کار
را به کاردان نمیس��پرند و عمال همه س��النها
ن��ه آکوس��تیک مناس��بی دارد و ن��ه صحنه و
جای��گاه تماش��اگران خوب��ی .به ج��ای توجه
ب��ه س��ادگی و کارایی بیش��تر س��عی کردند
گول زنک باشد و س��عی کردند با یک مبلمان
به نظر ش��یک به مردم بگویند ما سالن افتتاح
کردهای��م .بنابرای��ن باید در ای��ن زمینه دولت
هم نهادهای مرتبط ب��ا خود را آگاه کند و هم
دانش��گاهها که زیر پوشش وزارت علوم هستند
ی��ک بازنگ��ری در درسها و س��اخت فضاهای
متناس��ب با رش��د هنر بازیگری و کارگردانی و
طراحی نور و صحنه و نظایر آنها داشته باشند.
رامبد شکرآبی:

درسینماهیچپیشنهادی
به من نشده است

رامبد شکرآبی درخصوص فعالیتهای خود در
س��ال  96گفت :پیشنهاداتی بوده و هست اما
هنوز هیچ کاری قطعی نشده است .آنهایی هم
که در حد صحبت بوده به س��رانجام نرسیده
اس��ت .وی درب��اره کمکاریه��ای اخیر خود
تصریح کرد :پیش��نهادات بسیار کم و ضعیف
هس��تند .من کمکار شدهام .دلیل این اتفاق را
نمیدان��م .من خودم هم جواب این س��وال را
نمیدان��م اما نمیفهمم که چ��را اتفاق خوبی
نمیافتد .در س��ینما هیچ پیشنهادی به من
نشده و اص ً
ال کاری نیست که بخواهم بپذیرم یا
نه .به گزارش میزان ،بازیگر معمای شاه درباره
حضور خود در ایام شب قدر خاطرنشان کرد:
من همیشه در مراسم این ایام حضور داشتهام
و امس��ال هم در مراسم ش��رکت میکنم .از
کودک��ی محلی قدیمی میرفتی��م و در آنجا
مراس��م ش��ب ق��در را در هر س��ه روز برگزار
میکردیم .امس��ال هم مثل سالهای گذشته
برای برگزاری مراسم شب قدر به همان محل
خواهیم رفت.

9

شنبه  20خرداد1396

شماره4913

«وقت ناهار» در جشنواره «پالم اسپرینگز»

فیل�م کوتاه «وقت ناهار» به کارگردانی علیرضا قاس�می که پی�ش از این با حضور در بخش
مسابقه فیلم کوتاه «کن» نامزد دریافت نخل طال بود ،در دومین حضور بینالمللی خود ،در
بخش مسابقه بیست و س�ومین دوره جشنواره «پالم اسپرینگز» به نمایش در خواهد آمد.
به گزارش مهر ،این جش�نواره  ۲۰تا  ۲۶ژوئن برابر با  ۳۰خردادماه تا  ۵تیرماه در ش�هر پالم
اسپرینگز ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد.

سینما

« 50کیلو آلبالو»
از ماهواره سردرآورد

در حالی که از روز چهارشنبه فیلم سینمایی
« 50کیل��و آلبالو» در ش��بکه نمایش خانگی
توزیع ش��د ،ش��بکه های ماهواره ای اقدام به
پخش نس��خه غیرقانونی و قاچ��اق این فیلم
کردند .نس��خه غیرقانونی ای��ن فیلم کیفیت
بس��یار پایینی دارد ،اما شبکه های ماهوارهای
ب��از هم اقدام به پخش ای��ن فیلم کردند .این
فیلم س��اخته مان��ی حقیقی با بازی س��اعد
سهیلی ،هستی مهدویفر ،پژمان جمشیدی،
آزاده صم��دی ،فرهاد آئیش ،افس��انه بایگان،
بهنوش بختیاری ،ویش��کا آس��ایش و ...نوروز
س��ال گذشته در سینماهای کشور به نمایش
درآمد و با استقبال مخاطبان توانست نزدیک
ب��ه  15میلی��ارد تومان فروش کن��د .پس از
پایانیافتنفرصتقانونیاکران«50کیلوآلبالو»،
علی جنتی وزیر س��ابق فرهنگ و ارشاد اجازه
نمایش این فیلم در م��اه رمضان  95را صادر
نکرد و این فیلم با وجود استقبال مخاطبان از
پرده سینماهای کشور پایین کشیده شد .این
فیلم بنا به دالیلی از جمله مخالفت ش��ورای
پروانه نمایش ویدیویی با برخی از سکانسهای
آن نتوانس��ت در شبکه نمایش خانگی توزیع
ش��ود .اوایل هفته گذش��ته برخی از رسانه ها
از ورود نس��خه غیرقانونی فیلم در بازار قاچاق
خب��ر دادند .این اتفاق باعث ش��د که باالخره
نسخه ویدیویی فیلم مانی حقیقی از سه شنبه
در شهرستان ها و از روز چهارشنبه در تهران
توزیع شود .اما با ورود نسخه قانونی این فیلم،
برخ��ی از ش��بکه ه��ای ماهواره ای نس��خه
غی��ر قانونی و بی کیفی��ت « 50کیلو آلبالو»
را به روی آنتن فرس��تادند .این اتفاق در حالی
رخ داده که س��ازندگان فیلم ب��ر روی فروش
نس��خه ویدیویی ای��ن فیلم حس��اب ویژهای
ب��از کردند و امیدوارند ب��ا فروش این فیلم در
ش��بکه نمایش خانگی ،عدم نمایش این فیلم
در ماه رمضان س��ال گذشته را جبران کنند.
به گزارش آی س��ینما ،در هفته های گذشته
بحث ورود نس��خه غیر قانونی فیلم ها در بازار
قاچاق حاشیه های بس��یاری به وجود آورد و
حتی باعث شد که عضویت سعید سهیلی در
کانون کارگردانان به علت سوزاندن کارت خانه
سینما تعلیق شود.

اینستاگرام

اینستاگرامالدنطباطبایی
تهدید به هک شد

الدن طباطبایی بازیگر تلویزیون و س��ینما
که مدتی پی��ش برای درم��ان فرزندش به
کش��ور آمریکا س��فر کرد در پس��تی جدید
در صفحه اینس��تاگرام خ��ود خبر از تهدید
به هک ش��دن صفحه شخصی اش داد .این
بازیگر که پس از حادثه تروریس��تی تهران
مطلبی را در صفحه ش��خصی اش منتش��ر
ک��رده بود گوی��ا از ط��رف فرد ی��ا افرادی
تهدید شده که اگر پست مذکور را از صفحه
ش��خصی اش برندارد اینس��تاگرامش هک
خواه��د ش��د .پ��س از ای��ن اتف��اق الدن
طباطبای��ی ب��دون اینکه پس��ت مذکور را
حذف کندپس��ت دیگری را منتشر کرده و
در آن نوشت:
بدون شرح..
 پ.ن .اگر هک ش��دم در کانال تلگرام اعالم
می کنم.
پ.ن.دو .به خدا میسپارمتون
گفتننی است فرد تهدیدکننده در جمالتی
خطاب به الدن طباطبایی نوشته است:
شما دیگه پانفارس بازی در نیارین
ایران پارس و پرشیا نیست
هرچه س��ریعتر این پست رو بردارین وگرنه
پیجتون هک می شه.

کوتاه از هنر

پایانفیلمبرداری«مستطیلقرمز»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «مستطیل قرمز»
به کارگردانی حس��ن س��یدخانی و حس��ین
س��یدخانی و تهی��ه کنندگی س��ید علیرضا
سجادپور ،در زمس��تان سال گذشته به علت
ع��دم حمای��ت مس��ئوالن متوقف مان��د؛ اما
فیلمبرداری این فیلم از ح��دود  ٢٠روز قبل
مجددا از سرگرفته شد و در  ١٦خرداد در ایالم
به پایان رسید .این فیلم با نقش آفرینی اندیشه
فوالدوند ،علی اوسیوند ،محمودمقامی و مهدی
اس��دی به خط پایان رس��ید و عوامل پش��ت
صحنه آن به تهران بازگشتند .به گزارش ایلنا،
فیلم سینمایی «مستطیل قرمز» در راستای
آتش گرفتن زمین فوتبال «چوار» در اس��تان
ایالم تولید شده است.

سرگردانی«هنکس»دربیابان

فیلم سینمایی «هولوگرامی برای پادشاه» به
کارگردانی «تام تیکور» و با بازی «تام هنکس»
اکران بینالمللی خود را از پاییز زمستان 2016
آغاز ک��رده و هماکنون ت��ور بینالمللیاش را
ش��روع کرده اس��ت .این فیلم روایت مردی
آمریکایی اس��ت که به عربستان سفر کرده تا
دس��تگاه هولوگرامی را به یکی از شاهزادگان
بفروشد .این فیلم در ژانر کمدی ساخته شده
و برای ساخت آن هزینهای معادل  30میلیون
دالر خرج شده است .این فیلم با فروشی معادل
 7/7میلیون دالر شکست بزرگی در کارنامه تام
هنکس به حس��اب میآید .تام تیکور خودش
فیلمنامه این اثر را بر اساس رمانی با همین نام
نوشته دیو اگزر به نگارش درآورده و کارگردانی
آن را نیز انجام داده اس��ت .به گزارش میزان،
تام هنکس ،تام اسکریت ،ساریتا چودری و جی
عبدو از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم
به ایفای نقش پرداختهاند.

پایانفیلمبرداری17ساله

فیلمب��رداری پ��روژه عظی��م «م��ردی ک��ه
دن کیشوت را کشت» به کارگردانی تری گیلیام
باالخره و بعد از سالها به پایان رسید .گیلیام در
صفحه اجتماعی خود با جشن گرفتن این اتفاق
گفت :متأسفم که سکوتم این قدر طوالنی شد.
حسابی درگیر جمعوجور کردن وسایل هستم
و ح��اال میخواه��م راهی خانه ش��وم .پس از
هفده س��ال باألخره فیلمب��رداری «مردی که
دن کیش��وت را کشت» به پایان رسید .بسیار
از هم ه اعض��ای گروه سپاس��گزارم و قدردان
کسانی هس��تم که به این پروژه باور داشتند.
زندهباد کیشوت! جاناتان پرایس و آدام درایور
در این فیلم بازی کردهاند که طرحش س��ال
گذش��ته در حاشیه جشنواره فیلم کن مطرح
شد .جانی دپ ،رابرت دووال و یوان مکگرگور
از جمله بازیگران پرشماری بودند که پیش از
این در دورههایی درگیر پروژه شدند که هر بار
به دلیلی تولیدش به تأخیر افتاد.

آثار کینگ در لندن

آثاری از س��وزان ت ِکاهورانگی کینگ در موزه
هنرهای زیبای لندن به نمایش درآمده است.
ب��ه گزارش هنرآنالین ،این هنرمند نیوزلندی
در آث��ارش عمدت��ا دریافته��ای آنی هنری
خ��ود را اج��را میکن��د و معم��وال برنام��ه و
پیش فرضی برای خلق اثر هنریاش ندارد .آثار او
در عین حال که ساده و تا حدودی بدویاند سرشار
ازتامالتپیچیدهفلسفیوگاهاجتماعیاند.

وودی آلن همه را غافلگیر کرد

وودی آل��ن از مش��هورترین کارگردانهای
هالیوود و برنده چهار تندیس اس��کار است
که حتی برای گرفتن اس��کار هم در مراسم
رس��می س��ینمایی ش��رکت نمیکن��د ،اما
او پنجش��نبه گذش��ته برای اعط��ای جایزه
دوس��ت قدیمی خود «دای��ان کیتون» در
چهلوپنجمین مراسم موسسه فیلم آمریکا
( )AFIناگه��ان روی س��ن حاضر ش��د و
حاض��ران متعجب ،ایس��تاده او را تش��ویق
کردند« .دایان کیتون» بازیگری اس��ت که
س��ال  ۱۹۷۷جایزه اس��کار بهترین بازیگر
نقش اول زن را ب��رای بازی در «آنی هال»
ب��ه کارگردانی «آلن» کس��ب کرده اس��ت.
کارگ��ردان «نیمهش��ب در پاری��س» وقتی
روی صحنه این مراس��م تقدیر حاضر ش��د،
گفت« :این زنی است که در همه چیز عالی
عمل میکن��د .من و دایان راه زیادی با هم
طی کردهایم».

