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فرهنگی

«تب سرد روی پیشانی داغ» تمدید شد
نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» نوشته علی حاتمینژاد و به کارگردانی حسن عابدی
به دلیل اس�تقبال مخاطبان تا  27دی ماه تمدید ش�د .نمایش «تب س�رد روی پیشانی
داغ» نوش�ته علی حاتمینژاد و به کارگردانی حسن عابدی به دلیل استقبال مخاطبان تا
 27دیماه تمدید شد .به گزارش ایسکانیوز« ،تب سرد روی پیشانی داغ» داستان نازی و
کیوان است که تصمیم گرفتند...

موسیقی
اردوان کامکار:

با بهانه کردن بیماری
دروغ نمیگویم

گروه «س��نتورنوازی معاصر» به سرپرس��تی
اردوان کام��کار و نوازندگ��ی مهیار طریحی،
مصطفی مومنیان و س��یاوش کامکار شامگاه
جمعه  ۲۲دی در قالب سیوسومین جشنواره
بینالمللی موسیقی فجر در تاالر وحدت روی
صحنه رفت .این تریو (س��هنوازی) س��نتور از
ترکیبهای متفاوت سنتورها با ابعاد متفاوت
به نتیجه رس��یده بود .در بخش اول طریحی،
مومنیان و س��یاوش کامکار قطع��ات «رها»
به آهنگس��ازی و تنظی��م مصطفی مومنیان،
«روان» ب��ه آهنگس��ازی و تنظیم س��یاوش
کامکار« ،رویا» به آهنگسازی و تنظیم مهیار
طریحی و «دماوند» به آهنگس��ازی و تنظیم
اردوان کام��کار را اج��را کردند .در بخش دوم
کنس��رت که نسبت به بخش اول کوتاهتر بود
اردوان کامکار در حالی که از نامس��اعد بودن
اوضاع جس��میاش رنج میبرد قطعاتی را به
صورت بداهه اجرا کرد .او پس از پایان برنامه
به تماش��اگران حاضر در سالن گفت« :شاید
فکر کنید به دلیل این که س��ال گذشته هم
بیمار بودم ،این بار هم با بهانه کردن بیماری
میخواهم دروغ بگویم ،اما باور کنید این روزها
حالم مس��اعد نیس��ت و فقط به خاطر شما
عزی��زان به تاالر وحدت آم��دهام ».به گزارش
خبرآنالین ،سیوس��ومین جشنواره موسیقی
ی در ش��ش س��الن شهر تهران
فجر تا  30د 
ادامه خواهد داشت.

کوتاه از هنر

رقابت «اسرافیل» برای «اژدها»

فیلم سینمایی «اس��رافیل» به کارگردانی آیدا
پناهنده و تهیهکنندگی مستانه مهاجر به منظور
رقابت ب��رای دریافت جایزه «اژدها» به س��وئد
میرود .این فیلم در تازهترین حضور بینالمللی
خود ،در بخش مس��ابقه بینالمللی جش��نواره
گوتنبرگ سوئد شرکت خواهد کرد« .اسرافیل»
در این جش��نواره برای کس��ب جای��زه اژدهای
بهترین فیلم خارجی ب��ا  19فیلم دیگر رقابت
خواهد کرد .جشنواره بینالمللی فیلم گوتنبرگ
از  6ت��ا  16بهمنم��اه ( 26ژانویه ت��ا  5فوریه)
در سوئد برگزار میشود .به گزارش ایسکانیوز،
این جش��نواره که از س��ال  ۱۹۷۹آغ��از به کار
کرده ،بزرگترین رویداد سینمایی اسکاندیناوی
محسوب میشود.

علیرضا مرتضوی در پراگ

علیرضا مرتضوی آهنگس��از و نوازنده س��نتور
در حاشیه برگزاری جش��نواره فیلمهای ایرانی
در ش��هر پراگ روی صحنه رفت .مرتضوی در
قالب دو نوازی س��نتور و عود با همراهی آس��انا
برهان در سالن وینهوراسکا شهر پراگ پنجشنبه
شب در  20دی ماه برابر با  11ژانویه به اجرای
برنامه پرداختند .مرتضوی که در سالهای اخیر
در اروپا هنرمند فعالی بوده و با س��نتور ابداعی
خ��ود اجراهای مختلف��ی را به انجام رس��انده
است ،در حاش��یه هفتمین جشنواره فیلمهای
ایران��ی در پراگ (کش��ور چ��ک) روی صحنه
رفت .او را در ایران بیشتر به واسطه آلبوم «گاه
و بیگاه» میشناس��یم .س��ال گذش��ته ماهان
میرعرب آهنگساز و نوازنده گیتار در قالب یک
تریو َجز در حاش��یه این رویداد در ش��هر پراگ
روی صحنه رفت .به گ��زارش فارس ،هفتمین
جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ با مدیریت کاوه
دانشمند تا  ٢٤دی در شهر پراگ ادامه خواهد
داشت .فیلم «لرد» س��اخته محمد رسولاف و
«خاطرات پاییزی» س��اخته علی فخر موسوی
و محص��ول ای��ران ،اوکرای��ن و جمهوری چک
در بخش تولیدات مش��ترک ایران و جمهوری
چک؛ «رفتن» و «ناتینگ وود» در بخش ش��ب
سینمای افغانستان و «اون شب که بارون اومد»
س��اخته کامران ش��یردل و «یک اتفاق ساده»
ساخته سهراب شهید ثالث در بخش پیشگامان
به نمایش در خواهند آمد.

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

هنرمندان جهان

جایزه«پن»
برای«استفنکینگ»

«نیوی��ورک تایمز» نوش��ت :جای��زه افتخاری
خدم��ات ادبی «پن» آمریکا در س��ال ۲۰۱۸
به «اس��تفن کینگ» ،جنایینویس مشهور و
خالق رمانهایی چون «درخش��ش»« ،آن» و
«مسیر سبز» تعلق میگیرد .این جایزه نصیب
نویس��ندگان مطرحی میشود که با مجموعه
آثار خود به درک و تفسیر بهتر شرایط انسانی
کم��ک میکنن��د« .اندرو س��ولومون» رئیس
مرکز «پن» آمریکا درباره برنده امس��ال گفت:
آق��ای «کینگ» ب��ا نثر غنی ،انساندوس��تی
سخاوتمندانه خود و دفاع صریح از آزادی بیان،
الهامبخش ما بوده تا در برابر نیروهای بدخواه
مقاومت کنیم« .استفن کینگ» تاکنون بیش
از  ۵۰کت��اب به نگارش درآورده که بس��یاری
از آنها همچون «زیر گنبد»« ،مه» و «مسیر
سبز» به فیلم یا سریال تلویزیونی تبدیل شده
اس��ت« .کینگ» روز  ۲۲ماه میجایزه خود را
در موزه تاریخ طبیعی آمریکا دریافت میکند.
رمان جدید او که «بیگانگان» نام گرفته نیز در
همان روز منتشر میشود .سال گذشته جایزه
خدمات ادبی «پن» به «استفن سودنهایم» اعطا
ش��د« .جی.کی .رولینگ» ،نویسنده انگلیسی
رمانهای «هری پاتر» نیز در سال  ۲۰۱۶این
جایزه را از آن خود کرد« .استفن کینگ» خالق
بی��ش از ۲۰۰اثر ادبی در ژانرهای وحش��ت و
خیالپردازی اس��ت .او نویس��ندگی را در سن
هفتسالگی و بعد از پیدا کردن یک صندوقچه
حاوی کتابهای جنایی آغاز کرد و با نامهای
مس��تعار «ریچارد باچمن» و «جان سوئیتن»
تاکنون آثار متعددی نوش��ته است .رمانهای
کینگ با اس��تقبال گرمی روبهرو شد و دیری
نپایید که به س��ینما نیز راه یافت .به گزارش
ایسنا ،کارگردانان مطرح با اقتباس از رمانهای
او فیلمهای بسیاری ساختهاند؛ فهرست برخی
از ای��ن فیلمها که با بازی درخش��ان بازیگران
نامدار بر پرده رفته از این قرار اس��ت« :مس��یر
سبز»« ،رس��تگاری در شائوش��نگ» و «مه»
به کارگردانی «فران��ک دارابونت»« ،میزری»
ب��ه کارگردان��ی «راب راین��ر» و «»۱۴۰۸
به کارگردانی «مایکل هاف استروم».

داریوش کاردان مجری ،بازیگر و کارگردان تلویزیون
در گفتوگو با مهر با اشاره به تولید برنامهای مشابه
«صندل��ی داغ» بیان کرد :طرحی ب��رای تولید یک
برنامه به شکل هاردتاک دارم که شش ماه است آن
را ارائه کردهام ،ولی هنوز جوابی نگرفته ام .وی ادامه
داد :این برنامه برای ش��بکه یک س��اخته میش��ود و به تازگی
دکورهای آن هم آماده ش��ده است و فقط منتظریم تا مدیران
جواب بدهند و ما آن را به تولید برس��انیم .کاردان با اش��اره به

برنامهای مشابه «صندلی داغ» دارم

ویژگ��ی این برنامه اظهار کرد :یکی از ویژگیهای
من که مردم آن را دوس��ت دارند صراحت است و
امی��دوارم در این برنامه هم بتوانم این صراحت را
با مهمانان داش��ته باش��م .این مجری با اشاره به
اینک��ه اکنون جای یک برنامه صریح که بانش��اط
هم باش��د در تلویزیون خالی است ،بیان کرد :امیدوارم پذیرش
آن هم از طرف مقابل و مدیران صداوس��یما وجود داشته باشد.
به هر حال ما دوس��تدار مردم هستیم و وقتی میگوییم جایی

اشکالی وجود دارد برای این است که اصالح شود .البته عدهای
ای��ن نوع پرس��ش را بلد نیس��تند و به همین دلیل اس��ت که
برنامهها یا تعطیل یا لوث ش��ده اند .گفتنی اس��ت ،وی درباره
زمان به تولید رسیدن برنامه عنوان کرد :زمان را نمیدانم .من
خوش��حالم که مرتضی میرباقری معاون سیما این ماموریت را
به ما داد و ناراحتم که چرا اجرا نمیشود .به هر حال ما تالش
خ��ود را در این مدت انج��ام دادهایم و امی��دوارم زودتر اتفاق
بیفتد.

گزارش آفتاب یزد از فروش میلیاردی هشتمین حراج تهران

یکزنبرصدرمارکتنشست

آفتاب یزد – آرزو جعفریان :هشتمین حراج
ته��ران که دومی��ن دوره ح��راج اختصاصی هنر
معاصر ایران بود ،ش��امگاه جمعه  22دی ماه با
ارتقای رکورد خود و خلق دستاوردهای تازه برای
هنر معاصر در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
هم��ه  120اث��ر ارائه ش��ده در ای��ن حراجی در
مجم��وع به مبل��غ  14میلی��ارد و  952میلیون
تومان به فروش رس��ید که میت��وان آن را یک
نوید برای اقتصاد هنر ای��ران قلمداد کرد تجلی
بارز اقتصاد مقاومتی دانس��ت؛ اهمیت این عدد
زمانی بیشتر روشن میش��ود که در نظر داشته
باشیم مدرنیستهای بزرگ و صاحب نام مارکت
مانند س��پهری ،تناول��ی ،احصایی ،عربش��اهی،
کاظم��ی ،محصص و صدر در این حراجی حاضر
نبودند و چنین حراجی س��ال گذشته حدود 12
میلیارد فروش داشت.
در این ح��راج آثار  24هنرمند برای نخس��تین
بار به خریداران پیش��نهاد شد ،در عین حال این
حراج نسبت به دور نخست خود شاهد  64تغییر
در چینش هنرمندان بود که میتواند آن را گامی
مهم در فرآیند تنوع بخش��یدن به مارکت هنر و
نیز تقویت اشتغال هنرمندان و امرار معاش از راه
هنر برای آنان قلمداد کرد.
برای نخستین بار یک زن عنوان گرانقیمتترین
هنرمن��د را از آن خود کرد ،س��ه اثر معاصر مرز
میلیارد را پشت سر گذاشتند ،یک قطعه عکس
از دفاع مقدس مربوط ب��ه عملیات کربالی پنج
با نزدیک به س��ه برابر رشد نسبت به قیمت پایه
حائز باالترین جهش شد و  35اثر باالی یکصد
میلیون تومان چکش خورند.
منی��ر فرمانفرمایی��ان با فروش اث��ر آیینه کاری
س��ه لتهای زیبایش به مبلغ یک میلیارد و 300
میلیون توم��ان عنوان گرانقیمتترین اثر حراج
هشتم تهران را از آن خود کرد؛ ارجاعات این اثر
به نظم مطلق ،هندس��ه مقدس و اشارتی به کنه
نظم هستی و هدفمند بودن نظام آفرینش است.
این اثر گرانترین کار این بانوی 95ساله است که
موزه اختصاصی آثار او اخیرا افتتاح شده است.
دو اث��ر دیگر به طور مش��ترک روی یک میلیارد
ایس��تادند :کامران یوسفزاده هنرمند  61ساله
مقیم نیویورک که در آمریکا با نام وای زی کامی
صاحب جایگاهی است در نخستین حضورش در
حراج تهران به رکورد یک میلیارد تومان دس��ت
یافت؛ گنبد س��فید نام نقاشی سفید رنگ اوست
ک��ه وحدت در عین کث��رت و حرکت عرفانی به
سوی نور مطلق را به تصویر کشیده است.

فره��اد مش��یری هنرمن��د معاصر پ��رآوازه 54
س��اله هم با نقاش��ی دو لتهای از سری معروفش
«کوزهها» توانس��ت یک میلیاردی ش��ود .اتفاقا
مش��یری رکورد چهارم این شب را نیز مال خود
کرد :نقاش��ی دیگر او از کاسه سیاه کوچک 550
میلیون تومان چکش خورد.
منوچهر یکتایی  95س��اله با یک نقاشی آبستره
بدون عنوان  500میلیون تومان چکش خورد و
از حیث فروش در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در ش��ب هش��تمین حراج تهران چهار اثر باالی
 400میلیون تومان ایس��تادند :س��ه اثر هر یک
 460میلی��ون تومان فروخته ش��دند  :نقاش��ی
زندهیاد فریده الش��ایی از س��ری دکتر مصدق،
تابل��وی پیکار زرفام از رضا درخش��انی و تابلوی
بدون عنوان از حس��ین زنده رودی .نقاش��ی دو
لتهای آیدین آغداشلو از س��ری خاطرات انهدام
هم با فروش  440میلیون تومانی باالنشین شد.
در این حراجی دوازده اثر هم باالی  200میلیون
تومان به فروش رسیدند :نقاشی از منصور قندریز
 340میلیون ،کوروش شیشهگران  320میلیون،
س��ه اثر از قاس��م حاجیزاده ،فریده الش��ایی و
مجس��مه از امیر مسعود اخوانجم هر یک 300
میلیون ،س��ه اثر از محمدحس��ین عم��اد ،منیر
فرمانفرمایی��ان و رضا درخش��انی هر یک 280
میلیون ،کاری از حسین زندهرودی  260میلیون،
نقاشی از پرویز کالنتری از مجموعه شبانهها 220
میلیون ،و دو اثر از زندهیاد عباس کیارس��تمی و
اث��ر بدون دیگری از زندهی��اد پرویز کالنتری هر
یک  200میلیون تومان چکش خوردند.
در این شب اثری از خس��رو حسنزاده با عنوان
یکص��د تخت��ی  180میلیون ،واح��د خاکدان

 180میلی��ون ،منص��ور قندری��ز  170میلیون،
دو اثر از ش��هریار احمدی و زنده یاد محمدعلی
ترقیجاه هر یک  160میلیون ،نقاشی پهلوان از
قاس��م حاجیزاده  150میلیون ،نقاش��ی از زنده
ی��اد هانیبال الخاص  140میلیون ،نقاش��ی خط
از صداقت جباری  130میلیون ،مجس��مهای از
بهمن دادخواه  120میلیون ،دو اثر یکی نقاش��ی
خط عینالدی��ن صادقزاده و مجس��مه زندهیاد
ژازه تباتبای��ی هر یک  110میلیون و س��ه اثر از
افشین پیرهاشمی ،سعید ش��هالپور و نقاشی از
ژازه تباتبایی هم هر ی��ک یکصد میلیون تومان
چکش خوردند.
در هش��تمین حراج تهران چه��ار اثر هر یک به
قیمت  95میلیون تومان فروخته ش��دند :پروانه
اعتمادی ،علیرضا اس��پهبد ،مارک��و گریگوریان،
آویش خبره زاده .س��ه اثر از ناصر اویسی ،محمد
بزرگی و فرن��از ربیعیجاه هر ی��ک  80میلیون
تومان ،اث��ری از بهروز دارش  75میلیون تومان،
سه اثر یعقوب امدادیان ،بهمن بروجنی و جالل
ش��باهنگی هر یک  70میلیون توم��ان ،اثری از
زندهیاد مهدی س��حابی  65میلیون ،س��ه اثر از
حس��ین محجوبی،هادی جمالی منوچهر معتبر
 60میلیون تومان چکش خوردند.
در ای��ن میان عکس��ی از عملی��ات کربالی پنج
اثر خیرهکننده س��عید صادقی که قیمت برآورد
اولیهاش  20میلیون پیشنهاد شده بود با جهشی
قاب��ل مالحظ��ه  55میلیون توم��ان به فروش
رسید؛چهار اثر از علی شیرازی ،پروانه اعتمادی،
منوچهر نیازی و رامیز شهوق  50میلیون تومان
چکش خوردند.
سایر فروشهای هشتمین حراج تهران همگی با

هم��ه  120اث��ر ارائ��ه ش��ده در ای��ن
حراج��ی در مجموع به مبل��غ  14میلیارد
و  952میلیون تومان به فروش رسید که
میتوان آن را یک نوید برای اقتصاد هنر
ایران قلمداد ک��رد که تجلی بارز اقتصاد
مقاومتی اس��ت؛ اهمیت این ع��دد زمانی
بیش��تر روشن میش��ود که در نظر داشته
باشیم مدرنیستهای بزرگ و صاحب نام
مارکت مانند س��پهری ،تناولی ،احصایی،
عربش��اهی ،کاظمی ،محص��ص و صدر در
این حراجی حاضر نبودند و چنین حراجی
س��ال گذش��ته حدود  12میلیارد فروش
داشت
پس��وند میلیون تومان عبارتند از  :شهال حبیبی
 ،48محمود زنده رودی  ،48نصرت اهلل مسلمیان
 ،48گلن��از فتحی  ،46مهدی ف�لاح  ،46حامد
رش��تیان  ،46پریوش گنجی  ،46علیرضا آستانه
 ،44بهمن جاللی  ،44وحید چمانی  ،44کامبیز
صبری  ،44فریدون امیدی  ،42خسرو خسروی
 ،42صادق تیرافکن  ،40همایون س��لیمی ،40
س��حر صالحی  ،40کوروش گلناری  ،40مهرداد
ص��دری  ،40مرتضی دره باغی  ،40ناصر پلنگی
 ،38رض��ا رینهای  ،38حس��ین ذابحی  ،38رضا
بانگی��ز  ،38طاه��ر ش��یخالحکما  ،36کامبی��ز
درمبخ��ش  ،36مجتب��ی تاجی��ک  ،35بهرنگ
صم��دزادگان  ،34رضوان ص��ادق زاده  ،34رضا
خدادادی  ،34کامبیز شریف  ،34احمد مرشدلو
 ،32مریم س��الور  ،32امیر ص��ادق تهرانی ،30
حمی��د عجم��ی  ،30امیر موب��د  ،30آنه محمد
تاتاری  ،30کامران دیبا  ،30گیزال وارگا سینایی
 ،28عنایتاهلل نظری نوری  ،28محمد طباطبایی
 ،28علی ندایی  ،28حس��ین خسروجردی ،27
بهن��وش فروت��ن  ،26ارس��یا مقدم��ی  ،24ژیال
کامی��اب  ،24حبی��باهلل صادق��ی  ،24س��عید
احمدزاده  ،22ش��نتیا ذاکر عامل��ی  ،22طلیعه
کام��ران  ،22مرتضی اس��دی  ،20میترا کاویان
 ،20محمدعلی بنی اس��دی  ،20وحید محمدی
 ،19فل��ورا فیض بخ��ش  ،19امیرنصر کمگویان
،19امی��ن منتظری  ،18مقداد لرپ��ور  ،18فرح
ابوالقاس��م  ،17رض��ا حس��ینی  ،17حمیدرضا
رحیمین��ژاد  ،16محمدرضا جوادی  ،15علیرضا
فانی  15شهناز زهتاب  ،15حسین صدری ،15
و مجید کورنگ بهشتی  14میلیون تومان چکش
خوردند.
هش��تمین ح��راج ته��ران را چهرههای��ی مانند
س��ید محمد بهش��تی،مرتضی کاظم��ی ،محمد
کش��تیآرای رئی��س اتحادی��ه ط�لا و جواه��ر
کش��وری،حجت اهلل ایوبی ،بیتا فرهی ،فرش��ته
طائرپور ،مهدی کرم پور ،افش��ین هاشمی ،روزبه
نعم��ت اهلل ...و نزدیک به  700خریدار ،هنرمند،
خبرن��گار و عالقهمن��دان هن��ر از نزدیک نظاره
کردند.

دیکاپریوبازیگر
فیلمتازهتارانتینوشد

س��رانجام حضور لئون��اردو دیکاپریو در فیل 
م
ت��ازه کوئنتین تارانتینو قطعی ش��د .لئوناردو
دیکاپری��و در فیل م تازه کوئنتین تارانتینو که
هنوز نامی ن��دارد ،ایفای نق��ش خواهد کرد.
دیکاپریو در این فیلم نقش بازیگر پا به س��ن
گذاش��ته را بازی میکند که دیگر پیشنهادی
برای بازی دریافت نمیکند .داستان فیلم تازه
تارانتین��و با حوادث واقعی قتل ش��ارون تیت
ارتب��اط دارد و تارانتینو برای ب��ازی در نقش
شارون تیت چشم به مارگو رابی دارد .به این
ترتیب دیکاپریو پس از بازی درخشان در فیلم
«از گ��ور بازگش��ته» به کارگردان��ی الخاندرو
گونزالس ایناریتو و بردن جایزه اس��کار جلوی
دوربین تارانتینو میرود .دیکاپریو و تارانتینو
س��ال  ۲۰۱۲در فیل��م «جنگوی رها ش��ده»
همکاری کردند .همانط��ور که پیش از این
اعالم ش��ده بود ،تام کروز یک��ی از گزینههای
بازی در این فیلم است و تارانتینو عالقه زیادی
به حضور آل پاچینو در این اثر سینمایی دارد.
کار توزیع فیلم را کمپانی سونی برعهده دارد.
فیلم جدید تارانتینو از  ۹اوت سال  ۲۰۱۹اکران
خواهد ش��د .این تاریخ با پنجاهمین سالگرد
قتل شارون تیت به دست اعضای فرقه منسون
مشهور به «خانواده منس��ون» مصادف است.
به گزارش خبرآنالین ،س��ونی در رقابت برای
رسیدن به حق اکران فیلم رقبای قدرتمندی
از جمله «برادران وارنر» و «پارامونت» را پشت
س��ر گذاش��ت .هر چند که جزئیات زیادی از
داستان فیلم منتشر نشده اس��ت اما داستان
آن در س��ال  ۱۹۶۹روی میده��د و ماجرای
چارلز منس��ون و کشتارهای صورت گرفته به
دست «خانواده منسون» را در بر میگیرد.

اولین کسی که لحظه فروریختن دیوار برلین را ثبت کرد که بود؟
مهران مدیری مجری و کارگردان برنامه تلویزیونی
دورهمی ،ش��امگاه جمعه میزبان محمود کالری
عکاس و فیلمبردار س��ینمای ایران شد .محمود
کالری در ابتدای گفتوگ��وی خود به چگونگی
ورودش به عرصه عکاسی و فیلمبرداری اشاره کرد
و گفت :عشق به عکاسی من را وارد این حرفه کرد.
وی افزود :س��ال  ۱۳۶۳با فیلم «جادههای سرو»
شروع به کار کردم و پس از آن مدیر فیلمبرداری
 ۸۰فیلم س��ینمایی ش��دم .کالری در خصوص
اینکه کدام فیلم برای او ماندگارتر شده است ،بیان
کرد :کمی س��خت است؛ اما دو فیلم به خصوص
هس��تند؛ یکی کار اصغر فرهادی و دیگری فیلم
داریوش مهرجویی که فیلمبرداری خاصی داشتند
و در بی��ن فیلمها به نظرم چش��مگیرتر به نظرم
میرسد .وی با اشاره به اینکه اولین نفری بود که
ف��رو ریختن دیوار برلین را ثبت کرد ،توضیح داد:
بس��یار اتفاقی وقتی فیلمبرداری فیلم «کرخه تا
راین» تمام شد ،بحث دیوار پیش آمد و فکر کردم
به برلین بروم .بع��د از یک هفته حضورم در این
ش��هر دیوار فرو ریخت و موفق به ثبت آن لحظه
شدم .کالری با توجه به تجربههای متفاوت حضور
خود در جشنوارههای بینالمللی درباره جایزه کن
و اس��کار گفت :دریافت جای��زه کن خیلی حس
عجیبی بود .ما فکر میکردیم آنجا آخر سینماست
و خیلی برایمان غرورآفرین بود؛ اما در اسکار این
اتف��اق فرق میکند .بین همه فیلمهای دنیا ،یک
جایزه برای فیلمی به زبان غیرانگلیسی است که
آن هم نصیب فیلم یک ایرانی شد .واقعا احساس
خوبی داشتم و حتی خاطرهاش برام جذاب است.

آش مدیری برای مهمانان دورهمی

مدی��ر فیلمبرداری فیلمهای معروف س��ینمایی
ادامه داد :ما خودمان میدانیم تصویری که ضبط
میکنیم ،فیلم است و س��اختگی اما احساساتی
میشویم .مث ً
ال در صحنهای که پیمان معادی در
«جدایی نادر از سیمین» پدرش را حمام میکرد؛
از بس گریه کردم خ��ودم کار را ندیدم و یاد پدر
خودم و کارهایی که برایش انجام میدادم ،افتادم.
یا برعکس آن س��ر کار «ساعت ۵عصر» به خاطر
خندههای مکرر من بارها تصویربرداری قطع شد!
کالری با اشاره به جوایز متعدد داخلی و خارجی
خود عنوان کرد :در لهس��تان جش��نوارهای برای
فیلمبرداری هس��ت که آنجا یک ب��ار برای فیلم
مرح��وم عباس کیارس��تمی کاندی��دای دریافت
جایزه شدم و سال آیندهاش داور بودم .سالهای
بعد ب��رای فیلم جدای��ی نادر از س��یمین جایزه
نقرهای دوم را کس��ب کردم .همچنین در فرانسه
و انجمن فیلمبرداران فرانس��ه از من تقدیر شده

اس��ت .مدیری در یک حرک��ت غافلگیرکننده با
مس��عود کیمیایی به صورت تلفنی تماس گرفت
و کیمیای��ی درباره خصوصی��ت اخالقی کالری
گفت :محمود پش��ت دوربین شناخته شده است
و یک��ی از بزرگترین ویژگیهایش لهجه تهرانی
اوست .وقتی میخواستم او را برای فیلم «سرب»
انتخاب کنم ،قبل از هر چیز عاشق عکسها و نگاه
زیبای او ش��دم و همانجا با یک اس��تعدادی که
پر از انفجار بود ،روبهرو ش��دم .مدیری در تماس
تلفنی که با کیمیایی داشت از او برای حضور در
برنام��ه دورهمی دعوت ک��رد .کیمیایی در بین
صحبتهایش به بیماری خود اشاره کرد و گفت:
این روزها قدری به دلیل مشکل دیسک کمر حالم
خوب نیست.
کالری بعد از تماس تلفنی با مس��عود کیمیایی
با اش��اره به خاطرات دوران دبیرستان خود گفت:
زمانی ک��ه م��ن در مقطع دبیرس��تان تحصیل

میکردم ،یک روز در راه برگشت گروه فیلمبرداری
آقای کیمیایی را برای تصویربرداری فیلم «قیصر»
دیدم و چند سال بعد من با کیمیایی برای انتخاب
لوکیش��ن به همان محله و هم��ان نقطه رفتیم.
همیشه به کوچکترها میگویم که فاصلهای بین
ما و آنها نیس��ت و این خاطره را برایشان تعریف
میکنم .وی در ادامه س��ینمای ایران را در جهان
ت کار
دارای مقام باالیی دانست و درخصوص تفاو 
در ایران و خارج از کشور بیان کرد :سینمای ایران
پیشرفت خیلی خوبی کرده است .همه پذیرفتند
که س��ینمای ایران جایگاه وی��ژهای دارد اما باید
بگویم تفاوتهای اساس��ی در شیوه ساخت فیلم
در ایران و کش��ورهای دیگر اس��ت .تفاوتهایی
که بیش��تر به قواعد س��ینما برمیگردد که هنوز
در س��ینمای ای��ران ج��ا نیفتاده اس��ت؛ مث ً
ال ما
برنامهریزی و یا هیچ نوع ساعت کاری و تعطیالتی
نداریم و ساعت هیچ چیزی از پیش تعیین نشده
نیس��ت .همچنین کالری یک��ی از قدیمیترین
دوربینهای خود را به موزه دورهمی اهدا کرد.
مدیری در پایان این برنامه عالوه بر تماس تلفنی با
مسعود کیمیایی ،از بهار روحافزا کوچکترین نابغه
ریاضی ایران برای حضور به روی صحنه دورهمی
دع��وت کرد تا دس��ته گلی را به نابغه س��ینمای
ایران بده��د .او با این کار برای دومین بار کالری
را غافلگیر کرد .به گ��زارش خبرآنالین ،در پایان
محمود کالری با بی��ان خاطرهای از فیلمبرداری
«س��اعت  ۵عصر» از هم��کاری با مدیری گفت و
پس از آن مجری دورهمی برای همه مهمانهای
حاضر در استودیواش گرفت!

