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فرهنگی

«صور خیال» در گالری شکوه

آفتاب یزد :نمایشگاه گروهی آثار نقاشی و مجسمهسازی تحت عنوان «صور خیال» در گالری
شکوه برپا میشود .در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون خاله كنیز ،مصطفی فتوحی،
صدف صادقی ،نگار بنیهاشمی ،الهه ذنوبی ،جمه راسخ.مهرانا زارعی ،مارال باصری.نیکسا
افراسیابی ،الدن رودکی ،مریم فرهادی ،ساره رحیمی ،سحر کاوه ،عسل مرزبان و ...به نمایش
درخواهد آمد« .صور خیال» جمعه  20بهمن ماه افتتاح خواهد شد.
باران کوثری که با فیلم «عرق سرد» در نقش یک
فوتبالیســت زن در جشنوارهی فیلم فجر حضور
دارد ،گفت :من گزیدهکار نیستم و اگر فیلمنامهای
خوب باشد ،میپذیرم و دوست دارم در بازیگری
تفاوت شخصیتها را تجربه کنم و سعی میکنم
با بازیهــای قبلیام متفاوت باشــد .این بازیگر
ادامه داد :اتفاقا اولین انتخابهای کارگردان برای
بازیگری را دوست ندارم چون مشخص است که
براساس قالب بازیگر در نقش قبلی ،به او پیشنهاد
میشود اما «عرق سرد» شانس هر بازیگری بود.
به گزارش ایسنا ،فریدون جیرانی در برنامهی 35
با همراهی شــیما غفاری (خبرنگار) میزبان باران
کوثری بود که در ادامه مشروح این گفتوگو را که
در ادامه میآید،میخوانید:
در مــورد خانمهــای فوتبالیســت و
ورزشکاری که همسران آنها اجازه فعالیت به
آنها ندادند ،صحبت کنید.
تعداد این زنان به صورت دقیق مشــخص نیست
ولی تعداد کمــی از آنها پــس از علنی کردن و
مطرح شدن موضوع در مجلس و حمایت برخی
نمایندگان ،توانســتند به فعالیت حرفهای خود
برگردند .این روند وقتی در اذهان عمومی پررنگ
شد که «آمنه شیرافکن»گزارشی در روزنامه شرق
با این موضوع منتشر کرد.
این زنان را دیدید؟
خیر ،به دلیل اینکه شــائبهای برای من و سهیل
بیرقی پیش نیاید و اینکه نمیخواســتم کاراکتر
آنها تاثیری روی من بگذارد ،میخواســتم خودم
شخصیت را در بیاروم.
پس قصــه تخیل کارگردان براســاس
وضعیت واقعی است؟
بله
احتمــاال بــرای نقش یک فوتبالیســت
آمادگی جسمانی الزم است .در مورد کسب
این آمادگیها صحبت کنید.
مســئله مهم این بود که اضافــه وزنم را کم کنم
که  22کیلو طــی دو ماه وزن کــم کردم .برای
ایــن منظور با دو مربی بدنســاز که در تیم ملی
بودنــد ،کار میکردم که هــم وزن کم کنم و هم
به شخصیت فیلم نزدیک شــوم .شهرزاد مظفر،
مربی تیم فوتبال بانوان نیز صحنههای تمرین مرا
طراحی کرد .خیلی پروســه سخت و نفسگیری
بود چراکه اصرار داشــتم بــدون هیچ جراحی و
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قرصی وزن کم کنم.
تحلیل شما از شرایطی که برای این زن
پیش آمده بود ،چه بود؟
شرایط خیلی سختی بوده .در دوره تمرین طوالنی
مدت که مدل تئاتری تمرین میکردیم ،فیلمنامه
تغییر هم کرد و مشــخصا میدانستیم چه کاری
میخواهیــم انجام دهیم.من بازیگــر برونریزی
هســتم و در مورد احساسات میخواستم ریسک
کنم؛ ســعی کردم ســرد باشــم اما نه به معنای
بیتفاوت بودن بلکه احساسات برونریزی نداشته
باشم و حتی ضعف و گریه شخص را نمیخواستیم
نشان دهیم .این شــخصیت احساس ناراحتی و
خشــم خود را با فوتبال بازی کردن خالی کرد و
سپس در ماشین کمی گریه کرد.
ریسکهای بازی در این نقش چه بود؟
برای این نقش ریســک وجود داشت؛ اول اینکه
ممکن بود خیلی کنترل شــده بازی کنم و نکته
بعدی این بود مردم مرا نپذیرند.

احمد مهرانفر بازیگر سینما و تلویزیون درباره لهجهدار
بــودن بیشــتر نقش هایــش ،اظهار کــرد :از دوران
کودکی به لهجههای مختلف ایران عالقه داشــتم .با
لهجههــای مختلف صحبت کردن را دوســت دارم و
از این موضوع استقبال میکنم .وی با اشاره به اینکه
لهجه یکی از ابزارهای مهم برای بازیگری اســت ،ادامه داد :لهجه
یکی از ابزارهای مهمی اســت که بازیگر میتواند نقش خود را با
ســایرین متفاوت کند به همین دلیل است که برای تقویت این

لهجه از مهم ترین ابزارهای بازیگری است

موضوع بســیار تمرین کردهام و در آینده بازهم از
این موضوع استقبال میکنم .این بازیگر همچنین
دربــاره نقش خود در فیلم «خجالت نکش» ،گفت:
در فیلم «خجالت نکش» ســعی کردیم که لهجه
شدیدی نداشــته باشــیم چراکه به هر حال فیلم
یک روستایی را نشان میدهد که مکانش کامال مشخص نیست.
مهرانفر افزود :در متن فیلم لهجه کمی وجود داشــت که سعی
کردیم این مقدار را رعایت کنیم .بیشــتر سعی کردم روی رفتار

روســتایی این نقش تمرکز کنم و کاراکتر را نشــان دهم .وی با
اشاره به اینکه نقشهای غیرروستایی و متفاوت بسیاری هم بازی
کرده ،یادآور شــد :نقشهای غیرروستایی ،متفاوت و بدون لهجه
را هم بازی کردم ،اما خب نقشهای با لهجه بیشــتر میان مردم
دیده شده است .به گزارش ایسکانیوز ،این بازیگر با اشاره به اینکه
فیلمنامه برایم اهمیت بســیاری دارد ،ادامه داد :روستای بودن یا
نبودن در یک نقش برایم اهمیت ندارد ،نقشــی را میپسندم که
خوب نوشته شده باشد.

باران کوثری :

و آسیبشناســی شــود ،مگر میتوانییم بگوییم
آسیبی نداشته است.

باتلویزیونکاریندارم

یکــی از نقشهایــی که اذیت شــدی
«خون بازی» است؟
دقیقا .چون پروسه آمادهسازی هم کم داشت.
کار جدیدی را قرار هست ،شروع کنی؟
بســتگی به حسم دارد .دلم میخواهد مدتی بعد
از «عرق ســرد» استراحت کنم چون هنوز مست
«عرق سرد» هستم.

> واقعا نمیتوان مقابل قانون قرار گرفت
>  22کیلو طی دو ماه وزن کم کردم
> دلم برای رضا درمیشــیان میسوزد
چون غمگین و افسرده است
> امیدوارم حال سینما خوب شود چون
یک مسئله برای من فیلمهایی است که
سازمان یا ارگان دیگری جلوی اکران آن
را میگیرند .تا وقتی ارشاد قدرتی برای
اکران فیلمها و اجرای کنسرتها ندارد،
نمیتوانیم بگوییم حال سینما خوب است

حال سینما را چطور میبینی؟
امیــدوارم حال ســینما خوب شــود چون یک
مســئله برای من فیلمهایی است که سازمان یا
ارگان دیگــری جلوی اکــران آن را میگیرند .تا
وقتی ارشــاد قدرتی برای اکران فیلمها و اجرای
کنسرتها ندارد ،نمیتوانیم بگوییم حال سینما
خوب است.
غیر از «سد معبر» سال گذشته چه فیلمی
دیدی؟
زیاد یادم نیست اما فیلم شما (خفه گی) را ندیدم.
«رگ خواب» را دیدم که لیال خیلی خوب است.

اگر جای این زن بودی چه میکردی؟
واقعا نمیتــوان مقابل قانون قــرار گرفت و فکر
میکنم تماشاچی به همین دلیل همراه میشود.
فکر میکنم پایان فیلم هم خیلی میچسبد و هم
مینیمال است.
تو معتقدی نه شوهر مقصر است نه زن؟
چرا ،شــوهر مقصر است که از قانون سوءاستفاده
میکنــد چون حقوق اولیه یک انســان را زیر پا
میگذارد.
فدراسیون کمکی نکرده؟
مشــخصا سال گذشــته به خانم نعمتی از طرف
مجلس کمکهایی شد اما هنوز ماجرا حل نشده
است.
قرار بود فوتبال بیشتر بازی کنی و نشان
داده شود؟
در نسخه اولیه صحنههای فوتبالی بیشتری بود اما
بعدا سهیل بیرقی تصمیم گرفت که قصه را زودتر
شــروع کند و روزی به این نتیجه رسید که تنها
یک فوتبال مهم در فیلم ببینیم و فیلم با همین
بازی فوتبال مهم شروع شد.
همبازی بودن با امیر جدیدی چطور بود؟
گریم کار چه کسی بود؟

ایمــان امیدواری ،گریمــور بــود و واقعا کارش
خوب اســت چون بخشــی از نقش را با گریمش
بــازی میکند .این نقش برایم خیلی خوب بود و
با ســهیل به یک تکنیکهای رفتاری جدید هم
رسیدیم .نقش امیر جدیدی اتفاق خوبی برای او
بود و ثابت کرد که قابلیت این را دارد که نقشهای
متفاوتی را بازی کند .سهیل بیرقی کارش خیلی
خوب اســت و خیلی خوب بازی میگیرد .سال
گذشــته عجیب بود که لیال حاتمی برای «من»
کاندید نشد.
ســهیل بیرقی وقتی پیشنهاد یک دختر
فوتبالیســت داد ،چــه جذابیتهایی برایت
داشت؟
اول اینکــه از ســهیل بیرقی ممنونــم که این
نقــش را به من پیشــنهاد داد چون انتخابهای
دیگری داشــته است .آن زمان که نقش را به من
پیشنهاد داد خیلی اضافه وزن داشتم .اگر مرا در
«آستیگمات» ببینید متوجه میشوید که خیلی

در اوج بــودم .نکتهای کــه میخواهم بگویم این
اســت که همه میگویند جای «آستیگمات» در
جشــنواره خالی است .سهیل بیرقی بسیار جدی
است .مسلط اســت و به بازیگر احترام میگذارد
و او را هدایت میکند و تمرین برایش خیلی مهم
است« .عرق سرد» برای من ایدهآل بود.
بعد از «سد معبر» سر چه کاری رفتید؟
از قالبهای قبلیتان در کارها استفاده میکنید
و چقــدر تــاش کردید از قالبهــا فاصله
بگیرید؟
من گزیدهکار نیســتم و اگــر فیلمنامهای خوب
باشد میپذیرم و دوست دارم در بازیگری تفاوت
شــخصیتها را تجربه کنم و ســعی میکنم با
بازیهــای قبلیام متفــاوت باشــد .اتفاقا اولین
انتخابهای کارگردان برای بازیگری را دوســت
ندارم چون مشخص است که براساس قالب بازیگر
در نقش قبلی ،به او پیشــنهاد میشود اما«عرق
سرد» شانس هر بازیگری بود.

ســکانس خانه در «عرق سرد» یکی از
بهترین ســکانسهای خوب است و لحظاتی
بســیار عالی در پرداخت دارد .همان طور که
نوشته شده همان طور بازی کردید؟
هیچ تغییری در فیلمنامه ایجاد نشده است.
بازتــاب مردمــی در این چنــد روزه
جشنواره چطور بوده؟
بازتابهای مردم خیلی خوب اســت و خوشحالم
که مردم فیلم را دوست دارند و خوشحالتر اینکه
مردها هم همراه میشوند .فکر میکنم چون این
قصد را نداشــتیم شــخصیت مظلومی را تصویر
کنیم ،مردها هم همراه شدهاند.
شایعهای وجود دارد که «عصبانی نیستم»
آخر بهمن اکران میشود؟
دلم برای رضا درمیشیان میسوزد چون غمگین
و افسرده است .مگر میتوانیم بگوییم دانشجوی
ستارهدار نداشتیم .باالخره این موضوع باید بررسی

شنل هم که شما در آن بازی کردید به
تازگی اکران شد؟
حسین کندری خیلی کارگردان خوبی است ،اما
شرایط مناسبی برای ساخت و اکران نداشت.
با هوتن شکیبا کار کردی؟
هر دو در تئاتر هومن ســیدی بودیم اما روبهروی
هم بازی نداشــتیم و خیلی دوست دارم مقابلش
کار کنم.
در مورد ممنوعالتصویریات در تلویزیون
چه نظری داری؟
اصال برایم اهمیتی نــدارد .من با تلویزیون کاری
ندارم .وظیفه تلویزیون این است وقتی پول تیزری
را میگیرد ،پخش کند.
آیا نقشــی بوده که دوست داشته باشی
بازی کنی اما پیشنهاد نشده؟
راســتش بازیگر فضولی هستم و رؤیاپردازی هم
میکنم .لیال حاتمی در فیلم قبلی سهیل بیرقی
(من) بســیار نقش خوبی را ایفا کرد که دوستش
داشتم.

