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فرهنگی
بهروز بقایی بازیگر و نویس��نده س��ینما و تلویزیون
درخصوص س��اخت اولین اثر سینمایی خود گفت:
متاس��فانه هنوز پروانه س��اخت فیلمم صادر نشده و
همین عاملی ش��د تا جشنواره فیلم فجر امسال را از
دست بدهم ،اما بدون شک این فیلم را به جشنواره
فیل��م دفاع مقدس خواهم رس��اند .وی درباره نب��ود آثار دفاع
مقدس در س��ینمای ایران تاکید کرد :مگر ش��وخی اس��ت که
تا این حد آثار دفاع مقدس��ی ما کم ش��ده اس��ت .هشت سال

کنسرت  80سال لوریس چکناوریان در تاالر وحدت

کنسرت  80سال لوریس چکناوریان از سوی موسسه فرهنگی هنری نوای چنگ فرزانه
 14دی ماه ساعت  21:30در تاالر وحدت برپا خواهد شد .قطعاتی در این کنسرتها اجرا
خواهند شد که بیشتر در عرصه بینالملل شناخته شده و در ایران کمتر اجرا شدهاند.
بسیاری از قطعات مربوط به دوران جوانی استاد چکناوریان و زمانی است که در وین
تحصیل میکردند .

رویدادهای هنری

تدوین «ماهور» آغاز شد

پورهاجریان تهیه کننده «ماهور» به کارگردانی
مجید نیامراد درباره آخرین وضعیت این فیلم
سینمایی گفت :به تازگی فیلمبرداری این اثر
به پایان رس��یده و مراحل اولیه تدوین توسط
کاوه ایمانی آغاز ش��ده است .باید عنوان کنم
که بخش��ی از فیلمبرداری در ایران و بخشی
در اکراین انجام ش��د .وی افزود :قرار اس��ت
موس��یقی این اثر را بهزاد عبدی بسازد البته
هن��وز درباره اینک��ه چه کس��ی صداگذاری
«ماهور» را انجام بدهد به نتیجه نرسیده ایم.
پورهاجریان بیان کرد« :ماه��ور» دارای یک
قصه اجتماعی اس��ت و به نظ��رم می تواند با
مخاطبان ارتباط برقرار کند .این تهیه کننده
در پای��ان درباره اکران ای��ن اثر اظهار کرد :تا
زمانی که فیلم آماده نمایش نشود نمی توان
در م��ورد اکران عموم��ی آن تصمیم قطعی
گرفت ولی تمام س��عی ما این است که فیلم
را برای حضور در س��ی و ششمین جشنواره
جهانی فیلم فجر آماده کنیم .به گزارش مهر،
در خالصه قصه این فیلم آمده اس��ت «ماهور
قطعه ای است در دستگاه ماهور برای ماهور»

«عمودیها»آمدند

س��ریال طن��ز اپیزودی��ک «عمودیه��ا» به
کارگردان��ی محم��د حجت ذیج��ودی از روز
گذشته دوش��نبه  11دی ماه ساعت 18:30
روی آنتن ش��بکه  3س��یما رفت .مجموعه
تلویزیون��ی «عمودیها» ب��ه تهیه کنندگی
فره��اد فرج نظ��ام ،کاری از گ��روه اجتماعی
ش��بکه س��ه سیماس��ت که در  25قس��مت
 30دقیق��های به قلم فرهاد نقدعلی نگارش
شده است .به گزارش فارس ،این مجموعه با
 19بازیگر اصلی و مهمان و نزدیک به پنجاه
هنرور ،روایتگر زندگی تعدادی از ش��هروندان
تهرانی اس��ت که در یک مجتمع مس��کونی
گرد هم آمده اند تا زندگی مس��المت آمیز در
محیط آپارتمانی را تجربه کنند اما مشکالت
ریز و درش��ت و سلیقههای شخصی برخی از
ساکنین آرامش را از همه اهالی مجتمع سلب
کرده است.

تجسمی
نگاهی به نمایشگاه «انرژی مثبت»
درمبخش در گالری سیحون

وقتی تصاویر حرف میزنند

چهارمی��ن نمایش��گاه انفرادی س��ال 1396
کامبیز درمبخش به طراحیهای این هنرمند
اختصاص داشت که با عنوان «انرژی مثبت»،
جمعه  8دی ماه در گالری سیحون افتتاح شد.
«انرژی مثبت» با  38اثر مرکب روی کاغذ با
پس زمینه س��فید از مجموعه داس��تانهای
دنبالهدار درم بخش در این نمایش��گاه است
ک��ه اخیرا طراحی ش��ده و در ادامه آثار او در
همشهری داستان و مجله قهوه است .در این
آثار که از خط برای تاثیر بیش��تر کار بر روی
مخاطب استفاده ش��ده ،فضایی با موضوعات
نایاب و اتفاقهایی که خیلی غیرمعمول بوده
و در واقعیت وجود ندارد نش��ان داده میشود
که هر کدام نوعی کش��ف است مانند :پیوند
نامتعارف برگ با درخ��ت و جدایی این دو از
هم ،یا برگ درختی که تبدیل به نور میشود.
در بخ��ش دیگری از آثار این هنرمند از کوالژ
و رنگ اس��تفاده ش��ده که بر جذابیت و بهتر
ش��دن کار افزوده اس��ت مانند :کالژ چشم بر
روی یک��ی از طرحها یا رنگ ب��رگ و نور در
طراحی با بافت س��یاه و س��فید .کامبیز درم
بخش درباره استفاده از رنگ در آثارش گفت:
رن��گ را در جایی اس��تفاده میکنم که الزم
باشد؛ زیرا خود طرحها رنگ را القا میکنند که
آن هم به سادگی کار برمیگردد .این طراح و
کاریکاتوریست افزود :عنوان این نمایشگاه از
کالم مردم و دوس��تداران کار من گرفته شده
زیرا هربار که به نمایشگاه میآیند ،میگویند
ما انرژی مثبت گرفتیم و به همین دلیل این
ب��ار نام نمایش��گاه را انرژی مثبت گذاش��تم.
درمبخش با اش��اره بر آش��نا ب��ودن مردم با
کاراکتر تکراری در طراحیهایش اظهار کرد:
آث��ار مجموعهای از کارهای چند صحنهای یا
داس��تانهای دنبالهدار است که خیلی از آنها
را طی س��الها مردم میشناسند ،هرکدام از
طراحیها میتوانند یک فیلم کوتاه انیمیشن
باشند زیرا در کوتاهترین زمان ممکن این نوع
نگاه را به ما القا میکن��د .وی در مورد تکرار
اجزای به کار رفته در آثارش مانند خورشید،
درخت ،انسان و ...تصریح کرد :اینها ابزارهایی
هس��تند ک��ه م��ن در کارهایم با آنه��ا بازی
میکنم و در بسیاری از آثار من این اجزا تکرار
ش��دهاند ،مثل یک پروانه یا گل .اینها در واقع
مانند هنرپیشهها در کارم حضور اصلی دارند
و همین باعث ش��ده تا کارها س��بک روایتی
پیدا کن��د .به گزارش هنرآنالین ،نمایش��گاه
طراحیه��ای کامبی��ز درم بخش ب��ا عنوان
«انرژی مثبت» تا  20دیماه  ۱۳۹۶در گالری
سیحون به برقرار است.

«پاهای بی قرار»
در شمال تهران

ایرج محمدی تهیه کننده تلویزیون و سینما
درباره آخرین مراحل تولید «پاهای بی قرار»
گفت :یک هفته است که وارد تولید فصل اول
سریال ش��ده ایم .پس از ساخت فضای فصل
اول از جمله لوکیشن ها ،صحنه ها و لباس ها
هفته گذشته فیلمبرداری فصل اول سریال را
ش��روع کردیم .وی افزود :تولید فصل اول از
تهران شروع شده و پس از اتمام فیلمبرداری
در تهران در س��ال آینده به ش��مال کش��ور
م��ی رویم ام��ا در حال حاضر ای��ن که کدام
شهرهای شمال انتخاب شوند مشخص نشده
اس��ت .محم��دی درب��اره این ک��ه «پاهای
بی قرار» این روزها در چه لوکیشنی فیلمبرداری
می شود توضیح داد :مجموعه پاهای بی قرار
در شرکتی در شمال شهر تهران فیلمبرداری
می ش��ود .به گزارش میزان ،وی درباره تعداد
قس��مت های فصل اول «پاه��ای بی قرار» و
تدوی��ن آن بیان کرد :این فصل ش��امل زمان
حال و  45قس��مت اس��ت و تدوین آن مانند
بیشتر سریال ها همزمان با فیلمبرداری انجام
می شود.

کوتاه از هنر

واکنشمؤتمنبهعدمانتخاب
فیلمش در جشنواره فجر

فرزاد موتمن کارگردان فیلم سراس��ر ش��ب
در واکن��ش به راه نیافت��ن فیلمش در بخش
س��ودای سیمرغ جش��نواره فیلم فجر گفت:
«سراس��ر ش��ب» طبيعى ترين انتخاب براى
شركت در بخش مسابقه جشنواره فجر بود.

«ترانه های محلی جهان»
در ارسباران

کنس��رت بزرگ «ترانه ه��ای محلی جهان»
چهارش��نبه 13دی س��اعت  20با هنرمندی
«گروه ُکر 2فرهنگ سرای ارسباران»به روی
صحنه می رود .

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

سینمای ایران به هشت سال دفاع مقدس بدهکار است

دفاع مقدس نیازمند نگاه بهتری است .از نظر من
سینمای ایران به هشت سال دفاع مقدس و خون
ش��هدا بدهکار است .بازیگر س��ریال «توی گوش
س��المم زمزمه کن» با اشاره به زمان ساخت فیلم
خود ادامه داد :به محض اینکه پروانه فیلم جدیدم
صادر ش��ود س��اخت اثر را آغاز می کن��م .ترجیح میدهم این
اتفاق در س��ال جاری بیفتد و به سال آینده موکول نشود .وی
درباره س��ایر فعالیت های خود در عرصه بازیگری تصریح کرد:

در حال حاضر بازی در فیلم س��ینمایی جدیدی به کارگردانی
محمدحس��ین لطیفی را پذیرفته ام و امروز برای تس��ت گریم
قرار اولیه را ترتیب داده ایم .به گزارش میزان ،بقایی با اش��اره
به مضمون فیلم لطیفی خاطرنش��ان ک��رد :این فیلم مضمونی
کمدی داش��ته و برای جش��نواره فیلم فجر ساخته نمی شود.
محمدحس��ین لطیف��ی قصد دارد این اثر را ب��رای اکران آماده
کند .در حال حاضر نام قطعی برای فیلم در نظر گرفته نش��ده
اما نام ابتدایی آن "بیخوابی بعد از خماری" است.

غایبان جشنواره سی و ششم؛

از فرزاد موتمن تا فیلمسازان جوان

با اعالم فیلمهای راه یافته به س��ی و شش��مین
جش��نواره فیلم فج��ر ،برخ��ی از فیلمهایی که
بس��یاری از عالقه من��دان به س��ینما ،احتمال
حضور آنها را در جش��نواره امسال را میدادند،
نتوانس��تند به این رویداد سینمایی راه یابند .از
مهم ترین غایبان این دوره جشنواره میتوان به
فیلم «سراسر شب» به کارگردانی فرزاد مؤتمن
و فیلمهای «جن زیبا»« ،شاه کش» و «واسطه»
اشاره کرد.

او پیش از این سابقه هیچگونه سرمایه گذاری و
تهیه کنندگی در فیلمهای س��ینمایی نداشت و
دریافت مجوز تهیه کنندگی او ،واکنش بسیاری
از رسانهها را برانگیخت .این فیلم هم در نهایت
از حضور در جشنواره فجر بازماند.

«جن زیبا»

پس از قطعی ش��دن حضور نورگل یش��لیچای
بازیگ��ر فیلمه��ای ترکیهای در «ج��ن زیبا» به
کارگردانی بایرام فضلی و تهیه کنندگی مهرداد
فرید ،از دومین س��اخته سینمایی بایرام فضلی
به عنوان فیلمی یاد ش��د که شانس باالیی برای
حضور در جشنواره فیلم فجر خواهد داشت .اما
با اعالم نا م فیلمهای راه یافته به سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر ،مشخص شد که «جن زیبا»
پس از حواش��ی بسیاری برای آن به وجود آمد،
نتوانس��ت نظر هیئت انتخ��اب را به خود جلب
کند.
سراسر شب

پس از س��ی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که
فیلم «خفهگی» به نمایش درآمد ،بازی متفاوت
الناز شاکردوس��ت نظر بس��یاری از منتقدان را
ب��ه خود جلب ک��رد .اما این بازیگر امس��ال نیز
با حضور در فیلم «سراس��ر شب» فرزاد موتمن
میخواست با نقش متفاوت دیگری برای دومین
سال پیاپی در جش��نواره فیلم فجر حضور یابد
اما نامی از «سراس��ر ش��ب» ف��رزاد موتمن در
می��ان فیلمهای منتخب نیس��ت« .موتمن» در
جشنواههای سیوسوم و سیوچهارم با فیلمهای
«خداحافظی طوالنی» و «آخرین بار کی س��حر
را دیدی؟» به این رویداد س��ینمایی آمد و قصد
داشت امس��ال پس از یکسال غیبت با «سراسر
شب» به جشنواره امسال بیاد که در نهایت این
اتفاق رخ نداد.
درخونگاه

دیگ��ر فیل��م جا مان��ده از جش��نواره امس��ال،
«درخونگاه» س��یاوش اس��عدی است در اواسط
فیلمب��رداری این فیل��م ،حادثهای ب��رای امین
حیایی رخ داد و باعث شکس��تگی پای او ش��د.
امی��ن حیایی بعد از چند روز اس��تراحت اعالم
کرد که میخواهد با پای شکس��ته در این فیلم
جلوی دوربین برود تا «درخونگاه» به جشنواره
امس��ال برس��د .اما با وجود اینک��ه جدیدترین
ساخته سیاوش اس��عدی به دبیرخانه جشنواره
فجر امس��ال رس��ید ،این فیلم نتوانست فرصت
حضور در س��ی و ششمین جش��نواره فیلم فجر
را به دست آورد.
رضا

«رضا» اولین ساخته سینمایی علیرضا معتمدی،
با بازی س��حر دولتشاهی ،س��تاره پسیانی ،رضا

> پوران درخش��نده :آثار اجتماعی که
انتخاب ش��دند برخی مش��کالت جامعه
را بی��ان میکنند و متاث��ر از جامعه خود
هستند اما از ساختار خوبی برخوردارند و
اثرگذار هستند
> اصلیترین معیار ما کیفیت فیلمها در
بخشهای مختلف بود و عنصر مهم دوم
ژانر و همچنین مخاطب داشتن فیلم برای
ما بسیار اهمیت داشت
> م��ا فیلمهایی را انتخ��اب کردیم که
دارای ساختار درستی بودند تا آنکه فقط
یک مضمون��ی را روایت کنن��د .میتوان
گفت اس��تاندارد ب��ودن فیلم و داش��تن
ساخت درست برای ما بسیار مهم بود

واسطه

داوودنژاد و علیرضا معتمدی اس��ت فیلمبرداری
آن اردیبهشت ماه امسال به پایان رسید .علیرضا
معتم��دی که پیشت��ر ن��گارش فیلمنامههایی
همچون «متل قو»« ،آقای هفت رنگ»« ،صحنه
جرم ،ورود ممنوع» را در کارنامه داشت« ،رضا»
را به تهیه کنندگی کیومرث پوراحمد در ش��هر
اصفهان جلوی دوربین ب��رد .اما با وجود اینکه
مراحل فن��ی این فیلم از ماهه��ا پیش به پایان
رسیده بود و تقاضای حضور در جشنواره امسال

|

را داش��ت ،اما ش��نیده میش��ود این فیلم برای
هیئت انتخاب به نمایش درنیامده است.
شاه کش

فیلم س��ینمایی «ش��اه کش» دومین س��اخته
س��ینمایی وحید امیرخانی با بازی مهناز افشار،
ه��ادی حجازیف��ر و فرید س��جادی حس��ینی
ی عباس نادران
نخس��تین تجریه تهیه کنندگ�� 
فرزند الیاس نادران نماینده سابق مجلس است.

بس��یاری از مخاطب��ان ج��دی س��ینما ،آرش
الهوتی را به عنوان کارگردان فیلمهای مس��تند
میشناس��ند .این کارگردان با مستند «راننده و
روباه» توانس��ت مورد توجه قرار گیرد .او پیش
از ای��ن هم چندین فیلم کوتاه را جلوی دوربین
برده بود .الهوتی به تازگ��ی فیلمبرداری اولین
فیلم سینمایی خود را با نام «واسطه» آغاز کرد.
در این فیلم سینمایی هدیه تهرانی و علی مصفا
با یکدیگر همبازی ش��دهاند ،اما به نظر میرسد
نسخه کامل این فیلم بازبینی نشده است.
ب��ه گزارش آی س��ینما ،از دیگ��ر فیلمهایی که
از جش��نواره امس��ال ب��از ماندند می ت��وان به
«آس��تیگمات»« ،گ��رگ ب��ازی»« ،درس��اژ» و
«هتتریک» اشاره کرد.

پوران درخشنده :از دیدن فیلم های امسال سورپرایز نشدیم

پوران درخش�نده (عضو هیئت انتخاب س�ی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر) با اشاره به وضعیت فیلمهای امسال جشنواره فیلم فجر گفت:
فیلمهای امسال به لحاظ کیفیت خوب بودند و از لحاظ کمیت نیز تعداد زیادی فیلم برای هیئت انتخاب ارسال شده بود.وی ادامه داد :تقریبا در همه
گونههای سینمایی و فضاهای مختلف فیلم به دست ما رسیده بود و ما نیز در انتخاب خود توانستیم آثاری را انتخاب کنیم که ضمن تنوع مضمونی
دارای کیفیت خوبی نیز باشند.درخشنده با اشاره به حضور فیلمهای کمدی در میان آثار انتخاب شده گفت :فیلمهای کمدی انتخاب شده؛ آثار قابل
قبولی هستند و سخیف نیستند و عالوه بر کمدی بودن تاثیرگذار نیز خواهند بود .وی ادامه داد :آثار اجتماعی که انتخاب شدند برخی مشکالت جامعه
را بیان میکنند و متاثر از جامعه خود هستند اما از ساختار خوبی برخوردارند و اثرگذار هستند .درخشنده با اشاره به اینکه بر خالف سالهای گذشته
با تعداد زیادی فیلم با یک مضمون و محتوا روبرو نشده است ،گفت :فیلمها به هیچ عنوان شبیه هم نبودند بلکه همه متفاوت بوده و از تنوع خوبی
برخوردار بودند و هر کدام داستان و مسئلهای جداگانه را تعریف و بیان میکردند .میتوان گفت فیلمها تنوع مضمونی زیادی داشتند .عضو هیئت
انتخاب جشنواره فیلم فجر با اشاره به معیار اصلی هیئت انتخاب در گزینش فیلمها گفت :اصلیترین معیار ما کیفیت فیلمها در بخشهای مختلف
بود و عنصر مهم دوم ژانر و همچنین مخاطب داشتن فیلم برای ما بسیار اهمیت داشت.وی ادامه داد :ما فیلمهایی را انتخاب کردیم که دارای ساختار
درستی بودند تا آنکه فقط یک مضمونی را روایت کنند .میتوان گفت استاندارد بودن فیلم و داشتن ساخت درست برای ما بسیار مهم بود .درخشنده
درباره میزان نزدیکی کیفیت فیلمها به یکدیگر گفت :در میان آثار انتخاب شده یکی دو فیلم شاید باالتر از سایر فیلمها باشد اما این اختالف زیاد
نیست و تقریبا همه فیلمها در یک سطح هستند و اکثر فیلمها مخاطب را جذب میکنند.وی درباره اینکه هیئت انتخاب براساس چه نسخهای از
فیلمها آنها را قضاوت میکرد ،گفت :همه فیلمهایی که دیدیم نسخه کامل آثار بودند البته یکی دو فیلم بودند که نقصهایی داشتند که بعد نسخه
کامل آنها ارائه شد .وی ادامه داد :منظور از کامل بودن فیلمها این است که ابتدا و انتهای فیلم و صحنههای آنها کامل بود واال بسیاری از فیلمها در
بخشهایی همچون مسائل فنی کامل نشده بودند یا نیاز به اصالح داشتند اما این ایرادات در قضاوت ما تاثیری نداشت .وی درباره نحوه جمعبندی آرا
و اتفاق نظر اعضای هیئت انتخاب پیرامون فیلمها گفت :به هر حال در چنین مواقعی انتخاب چند فیلم نیاز دارد به اینکه اعضا یکدیگر را قانع کنند
اما در مجموع آرا باال بود و  ۱۰فیلم ابتدایی که ما انتخاب کردیم با اکثریت کامل آرا توانستند هفت رأی را بدست آورند .شاید فیلمهای دیگر آرای
کمتری داشته باشند اما تمام فیلمهایی که انتخاب شدند حداقل پنج رأی اعضای هیئت انتخاب را داشتند .درخشنده با اشاره به ویژگی بارز فیلمهای
امسال گفت :در میان آثاری که دیدیم آثاری با موضوع دفاع مقدس بودند که به ویژه در بخش جلوههای ویژه صحنههای خوبی داشتند .در فیلمهای
اجتماعی نیز نگاه نویی را شاهد بودیم .وی ادامه داد :اینکه گفته شده ما از تماشای برخی فیلمها دچار سورپرایز و شگفتی شدیم اصال صحت ندارد
اما در مجموع آثار قابل قبول بودند و نمره متوسط رو به باالیی میگیرند .به گزارش ایلنا ،درخشنده درباره اینکه آیا آشغالهای دوست داشتنی را
برای هیئت انتخاب نمایش دادند یا خیر گفت :من این فیلم را ندیدم البته من دوست داشتم این فیلم را ببینم اما به ما اعالم شد که سازندگان فیلم
از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف دادند.

شاهکارهای هنر دنیا به روایت فرح اصولی

هنرمندان

«خواستگاری کیش وندی ها
از قشم وندی ها» در کیش

رضا فیاضی هنرمند خونگرم جنوبی س��ینما
و تئات��ر ایران در ب��اره فعالیت های جدیدش
گفت  :نمایش��نامه خواستگاری کیش وندی
ها از قش��م وندی ها را نوش��ته ام و تمرینات
اج��رای این نمای��ش طنز چندی اس��ت در
کیش شروع شده است و به زودی در پردیس
صنعتی شریف روی صحنه می رود  .همچنین
قرار است نمایش کریس��توف کلمب را برای
اجرا آماده کنیم .به گ��زارش ایران تئاتر ،این
مدرس تئاتر با اش��اره به اجرای نمایش های
فاجعه اثر بکت  ،ملکه های فرانس��ه  ،خشم و
هیاهوی و  ...در دانشگاه صنعتی شریف کیش
افزود  :تالش می کنیم تئاتر در پردیس های
دانشگاهی کیش جایگاه ویژه ای داشته باشد
و به صورت جدی در میان دانش��جویان مورد
توجه قرار بگیرد .

فرح اصولی درباره فعالیتهای جدید خود گفت:
از س��ال  2014در آمریکا مجموعهای را بر اساس
بیتی از فروغ فرخزاد آغاز کردم که نام آن «گوش
کن ،وزش ظلمت را میش��نوی» است .این آثار
تحت تاثیر ش��رایط روز دنی��ا و فضای منطقه ما
شکل گرفته است و در آن تلفیقی از نظامیگری،
خش��ونت و همه ای��ن چیزهایی ک��ه در منطقه
میبینیم ،مش��اهده میش��ود .اصول��ی ادامه داد:
این مجموعه ش��امل  21اثر اس��ت که برداشتی
از نقاش��یهای معروف دنیا از هنرمندان شناخته
شده و بس��یار مطرح هستند .بوتیچلی ،رامبراند،
داوید ،دالکروا و ...هنرمندانی هستند که تابلوهای
شناخته شده آنها را انتخاب کردم و مخاطب وقتی

از خشونت و جنگ تا نیروهای خیر در دنیای معاصر
آثار من را ببیند فوری اثر اصلی را به یاد میآورد.
بنابراین متوجه میشود که موضوع اصلی چه بوده
و من چه برداش��تی از آن کردهام .این تابلوها را با
همان ش��یوه خودم کار کردم و پلی میان شرق و
غرب ایجاد کردم .او با اش��اره به اینکه آماده شدن
این مجموعه مدت زیادی طول کشید گفت :تابلوها
بسیار پرکار بود و بعضی سه قطعه و بعضی دارای
چهار قطعه است .ترجیح میدهم نمایش اول این
مجموعه در اروپا باشد و در موزه یا مرکز فرهنگی
نمایش داده شود ،چون این تابلوهای غربی کامال
شناخته شده است و در عین حال پیوندی با شرق
دارد که دیدن آنها برای غربیها نیز جالب اس��ت.
در مرحل��ه اول قص��دم فروش این آثار نیس��ت و

میخواهم خیلی خوب دیده ش��وند .اصولی ادامه
داد :این مش��کالت و خش��ونتها سالهاست که
وج��ود دارد اما زمانی ب��ود که فقط یک عکس یا
یک گزارش از آنها وجود داشت و ما را بسیار تکان
میداد .از وقتی که اینترنت و وسایل ارتباط جمعی
فراگیرشده است انبوه عکس و مطلب از خشونتها،
جنگها ،کش��تار دسته جمعی و ...هست که ما را
تحت تاثیر قرار میدهد .همه این خبرها در وجود
ما مینش��یند و به اضطراب ،وحشت ،همدردی،
پوچی و یأس تبدیل میش��ود .این هنرمند افزود:
در عین حال امیدواری وجود دارد چون آدمهایی
را میبینی��م که تالش میکنند وضعیت را تغییر
دهند .افرادی مثل پزشکان بدون مرز و کسانی که

برای کمک به این مناطق میروند ،نیروهای خیر
هستند که در مقابل شر میایستد .این مجموعه
نشان دهنده احس��اس من است از جهانی که در
اط��راف ما رو به بدی پیش میرود و تمامی ندارد.
به گزارش هنرآنالین ،او با بیان اینکه سالهاست
از این اتفاقات رنج میکشد گفت :چند سال پیش
هم مجموعه «فضیلت زخم��ی» را کار کردم که
آن هم چنین فضای ذهنی را داش��ت .آن تابلوها
هم از آثار معروف برداشته شده بود اما فضای آنها
قلمگیری دوره صفوی همراه با ش��عر و برداشتی
از تذهیب به سبک خودم بود .اما مجموعه جدید
رنگی آثارم را دارد که قبال
رنگی است و فضاهای
ِ
در مجموعههایی مانند حافظ وجود داشت.

بروس لی به همراه خانواده در 1973

قاب

ای�ن تصویر بروس لی قهرمان کنگو و مبارز بی همتا فیلم های رزمی به همراه همس�ر و
فرزندانش است .او در ژوئیه سال  1973بر اثر تاثیرات داروهای آرامبخش درگذشت.

آلپاچینودرپشتصحنه
«صورت زخمی»
این تصویر غول بازیگری سینمای
چهان آل پاچینو در فیلم باشکوه
و ب�ه یادماندنی «ص�ورت زخمی»
اس�ت که در س�ال  ۱۹۸۳ساخته
شد .این شاهکار سینمایی چندی
پیش  34ساله شد.

