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فرهنگی

«بودن» در خانه نمایش مهرگان
خانه نمایش مهرگان که به تازگی به جمع سالنهای خصوصی تئاتر پیوسته ،با
پرفورمنس آرت «بینگ» به معنای «بودن»که محصول مشترک بلژیک و ایران است
آغاز به کار میکند .به گزارش مهر ،بائورا سیکفوسدوتیر کارگردان و طراح حرکت
این پروژه درباره هدفش از اجرای این اثر گفت :امیدوارم این اثر منتج به مالقاتهای
سودمند میان عموم هنرمندان و موسسات در نقاط مختلف دنیا شود.

سینمای ایران

نام خواننده سرشناس
روی پوستر فیلمی سینمایی

جواد یساری مجوز گرفت؟

با رونمایی از نخس��تین پوستر فیلم سینمایی
«دشمن زن» و درج اسم خواننده قدیمی روی
آن از صبح روز گذش��ته اخبار مختلفی درباره
مجوز گرفتن این خواننده قدیمی منتشر شده
اس��ت .به گزارش «موس��یقی ما» ،نام «جواد
یس��اری» به عنوان خواننده در پوس��تر فیلم
«دش��من زن» درج ش��ده تا گمانه زنیها در
رسانههای مختلف در این باره بیشتر و بیشتر
شود .فیلم سینمایی «دشمن زن» به کارگردانی
کریم امینی به زودی و بعد از فیلم س��ینمایی
«تگزاس» س��اخته مس��عود اطیابی در گروه
سینمایی ماندانا روی پرده میرود .این فیلم یک
کمدی -رمانتیک است که قصد دارد نقدی بر
فمینیستهای دوآتش ه داشته باشد« .دشمن
زن» تازهتری��ن محصول موسس��ه پویافیلم را
کریم امین��ی کارگردانی کرده و امیرحس��ین
نجفپور آن را نوشته است .حسین فرحبخش
و عبداهلل علیخانی هم تهیهکنندگی این فیلم را
برعهده داشتهاند .در خالصه داستان «دشمن
زن» آمده اس��ت« :چرا هر چی دشمن زنه بعد
از یه مدت توزرد از آب در میاد و میش��ه مدافع
سرسخت حقوق زنان؟»

سینمایجهان

نمایش «به وقت شام» در کن

«به وقت شام» تازهترین اثر ابراهیم حاتمی کیا
با نام بینالملل��ی ( )Damascus Timeدر
ادامه نمایش خارجی خود در بازار فیلم جشنواره
کن به نمایش درخواهد آمد .زمان اکران فیلم
«به وقت ش��ام» امروز یکش��نبه۱۳ ،می (۲۳
اردیبهشت  )۱۳۹۷ساعت  ۲۰:۰۰به وقت کن
خواهد بود .پوستر خارجی این فیلم سینمایی
نیز توسط خانه طراحان انقالب اسالمی طراحی
و اجرا ش��ده اس��ت.هادی حجازی فر و بابک
حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به
همراه آنها ،جمعی از بازیگران سوری و لبنانی
نیز در فیلم ایفای نقش میکنند .به گزارش آنا،
«به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
با گذشت نزدیک به  ۲ماه از اکران در سینماهای
تهران و شهرس��تان همچنان با استقبال مردم
همراه اس��ت و توانسته است در آستانه فروش
۱۳میلیارد تومانی قرار گیرد.

هنرمندانجهان

جسداسکاتهاچینسون
پیدا شد

در حال��ی که چهارش��نبه خان��واده خواننده
اسکاتلندی خبر گم شدن وی را به پلیس داد،
روز بعد پلیس جس��د وی را پیدا کرد .جس��د
این خواننده پنجش��نبه ش��ب در ادینبورگ
کشف ش��د و به دنبال آن اسکاتلندیارد مرگ
وی را تایید کرد .گروه موس��یقی اسکاتلندی
( Frightened Rabbitخرگوش سراسیمه)
پیش از خبر درگذشت وی با انتشار پیامی در
توییتر از همه مردم خواس��ته بود برای یافتن
وی ب��ا پلیس هم��کاری کنند .آنها نوش��ته
بودند مدت کوتاهی اس��ت او را ندیدند و این
در حالتی اس��ت که او خیلی ش��کننده است
و نمیتوان��د بهترین تصمی��م را برای خودش
بگیرد.هاچینسون در ترانههایی که مینوشت
به این اش��اره داشت که از بیماری روحی رنج
میبرد .وی در مصاحبهای که هفته پیش انجام
داده بود گفت بد نیس��ت و ب��ه حال خودش
 ۶از  ۱۰میده��د .وی گفته ب��ود همهاش به
س��مت نکات منفی زندگی کشیده میشود.
بهگزارش خبرآنالین ،اسکاتهاچینسون گروه
«فرایتند ربیت» را سال  ۲۰۰۳شکل داد و آنها
اولین آلبومشان را سال  ۲۰۰۶منتشر کردند.

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

حسین مسافر آستانه بازیگر و کارگردان تئاتر ،سینما
و تلویزی��ون درب��اره بازی در س��ریال "آنام" گفت:
توس��ط دوس��تان متعدد برای بازی در آثار مختلف
دعوت میش��دم اما به بازی در آنها ختم نمیش��د.
وقتی سریال "آنام" پیشنهاد شد ،مجموعه شرایطی
دس��ت به دست هم داد تا بازی در این اثر را قبول کنم .وی در
همین راس��تا افزود :اولین و اصلیترین عاملی که باعث پذیرش
بازی در سریال آنام ش��د وقت آزاد و نداشتن مسئولیت در کار

نقش کاظم بلوچی در آنام ابتدا به من پیشنهاد شده بود

اجرایی ب��ود و از طرفی تهیه کنن��ده و کارگردان
س��ریال از دوستان من هس��تند ،اسماعیل عفیفه
همش��هری من اس��ت که مزید بر علت شد تا این
نقش را بپذیرم .این بازیگر به اتفاقات پش��ت پرده
انتخاب نقش��ش در سریال «آنام» اش��اره و اظهار
کرد :وقتی فیلمنامه س��ریال آنام را خواندم به دلیل س��اختار و
محتوا به دلم نشست و بازی در آن را به شرطی که نقش کوتاه
باشد و در شهرستان نباشد قبول کردم .دو نقش به من پیشنهاد

شد که یکی از آنها را برای همکاری بپذیرم .شخصیت اکبری که
کاظم بلوچی آن را بازی میکند عالوه برآن نقش رسول به من
پیشنهاد شده بود که وقتی با نقش رسول بیشتر آشنا شدم بازی
در این نقش را پذیرفتم .به گزارش میزان ،مسافر آستانه درباره
حضور بازیگران با تجربه و کاربلد در سریال آنام و تاثیر آن برای
بازی در نقش رس��ول افزود :حضور گلچهره سجادیه و بازیگران
دیگر در س��ریال "آنام" علت دیگری بود که باعث ش��د بازی در
این نقش را بپذیرم.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
کیانوش عیاری  lکارگردان

کیان��وش عی��اری در تاری��خ
 ۲۳اردیبهش��ت سال ۱۳۳۰در
اهواز به دنیا آمد .عیاری سینمای
حرف��های را با نگارش فیلمنام��ه و کارگردانی
فیلم تن��وره دیو تجربه کرد .از مش��خصههای
ب��ارز فیلمه��ای عی��اری س��بک واقعگرایانه
منحصربهفردش و پرداختن به موضوعات بکر
همچونپیوندقلبدرفیلمبودنبانبودنمیتوان
نام برد .عیاری از س��ال  ۱۳۸۱به مدت ۵سال
مش��غول ساخت س��ریال روزگار قریب بود که
داس��تان زندگی بنیانگذار طب نوین کودکان
در ایران ،دکتر محمد قریب است .عیاری برای
فیل��م آبادانیه��ا در س��ال  ۱۹۹۴برنده جایزه
پلنگ نقرهای جشنواره بینالمللی فیلم لوکارنو
ش��د .او برادر داریوش عیاری است .از فیلمها و
س��ریالهایی که این هنرمن��د کارگردانی آنها
را برعهده داش��ته ،میتوان به تنوره دیو ،شبح
ک��ژدم ،آنس��وی آتش ،دو نیمه س��یب ،خانه
پ��دری ،کاناپ��ه ،روزگار قریب ،هزاران چش��م،
87متر و ...اشاره کرد.
محسن یگانه lخواننده

محس��ن یگان��ه در تاریخ ۲۳
اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۶۴در
گنب��د کاووس ب��ه دنی��ا آمد.
محسن یگانه دانشجوی رشته مهندسی صنایع
گرایش تولید صنعتی بود که در دانشگاه آزاد
تهران واحد جنوب تحصیل میکرد اما پس از
گذراندن ش��ش ترم به علت مشغله بسیار در
حرفه موس��یقی ،از ادامه تحصیل انصراف داد.
او در ابتدا عالقهای به موس��یقی نداشت و به
صورت تفریحی ب��ه آن نگاه میکرد .به گفته
خ��ودش از کودکی عالقهمند ب��ه بازیگری و
مطرح ش��دن در دنیای سینما بود؛ ولی بنا به
شرایط خاص فرهنگی و خانوادگی تا به امروز
چنین موقعیتی را پیدا نکرد .اما در موس��یقی
ذوق و سلیقه خاصی داشت .میل به موسیقی
و یک شنونده خوب بودن را بر حسب اتفاق با
ش��نیدن یکی از قطعات بیکالم یک آلبوم به
دست آورد که حس عجیبی نسبت به موسیقی
روز «پ��اپ» پیدا کرد و با عالقه دوچندانی که
در او به وجود آمده بود به فراگیری ساز گیتار
پرداخت .در این میان تنها به ساز گیتار اکتفا
نکرد و به س��مت کیبورد و پیان��و و فراگیری
مهارتهای فنی و موسیقی الکترونیک نیز روی
آورد که به گفته خود یگانه به موفقیتهای او
بعد از عرصه خوانندگی ،نوازندگی و ترانهسرایی
میتوان اضافه کرد.

کوتاه از هنر

روح اهلل حجازی در ازمیر

روح اهلل حج��ازی کارگردان ایران��ی که برای
ش��رکت در برنامه «روزهای فیل��م ایران» در
دانش��گاه « ۹س��پتامبر» ازمیر حضور داشت،
در آسانس��ور تاریخی ازمیر که در سال ۱۹۰۷
احداث شده است ،سه فیلم کوتاه  ۵دقیقهای
تهیه کرد .حجازی با اشاره به اینکه برای شرکت
در گردهمایی دانشجویان در ازمیر حضور دارد،
گفت :در این گردهمایی از دانشجویان خواستم
تا در مورد یک حکایت عاشقانه که در آسانسور
تاریخی میگذرد ،به من شرح دهند .وی افزود:
قصههایی را که دانش��جویان تعریف کردند به
فلیم تبدیل کرده و سه فیلم کوتاه  ۵دقیقهای
تهیه ک��ردم .به گزارش مهر به نقل از آناتولی،
آسانس��ور ازمیر بنایی تاریخی است که حدود
یک قرن پیش صرفا برای راحتی در رفت و آمد
مردم ساخته شده است .مردم با این آسانسور
به راحتی میتوانس��ته اند به مناطق مختلف
شهر حرکت کنند .علت ساختن این آسانسور،
سرباالیی بودن سطح ازمیر بوده که رفت و آمد
را مشکل میکرده است.

ویم وندرس از تجربیاتش گفت

حسابش از دستم در رفته که
چند بار در کن بودهام

نداش��ت ،خیلی مراقب بود و ش��خصا به تک تک
اعضای گروه سالم کرد و کامال برای هر کسی که
آنجا بود یا بعد میآمد ،وقت میگذاشت و با همه
یکسان رفتار میکرد.
ویم وندرس کارگردان مولف آلمانی تاکنون  ۹فیلم
در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن داشته و جایزه
بهترین کارگردانی را برای «بالهای اش��تیاق» در
س��ال  ۱۹۸۷و جایزه بزرگ داوری را برای «بسیار
دور ،چنین نزدیک!» در سال  ۱۹۹۳و نخل طالی
کن را سال  ۱۹۸۴برای «پاریس ،تگزاس» دریافت
کرده اس��ت .او س��ال  ۱۹۸۹رئیس هیئت داوران
کن هم بوده اس��ت .کارگردان  ۷۲ساله میگوید:
دیگر حسابش از دستم در رفته که چند بار در کن
بوده ام .به گزارش مهر ،این چهره مش��هور امسال
با مس��تندی با عنوان «پاپ فرانس��یس :مردی با
کالم خ��ودش» که  ۱۳ماه میبرای نخس��تین بار
در بخش خارج از رقابتی در کن به نمایش درآمد،
در جش��نواره حضور دارد .ون��درس در گفتوگو
باهالی��وود ریپورتر درباره حضورش در کن و فیلم
جدیدش صحبت کرد .ماحصل این گفتوگو را در
ادامه میخوانید.
بهترین خاطره ش��ما از بردن نخل طالی
کن چیست؟
در مراسم سال  ۱۹۸۴همه افرادی که باید جایزه
میگرفتند به ردیف پش��ت صحنه ایستاده بودند.
جایزهها میآمدند و میرفتند .بهترین کارگردان،
نه .بهتری��ن فیلمنامه و بازیگر ه��ری دین برنده
نش��د .فقط نخل ط�لای کن مان��ده بودند و تنها
من و جان هیوس��تون ک��ه در بخش رقابتی برای
نمایشگاه آثار حجمی مهسا کریمیزاده با عنوان
"لبه" در گالری ایرانش��هر برپاس��ت .کریمیزاده
درب��اره ای��ن مجموعه گف��ت :آثاری ک��ه در این
نمایش��گاه دیده میشود شامل س��ه مجموعه از
کارهای من است که با فاصله  3سال از نمایشگاه
قبلی شکل گرفتهاند .در این مدت دوره یک ساله
رزیدنس��ی را در آلمان گذراندم که تجربه بس��یار
خوب��ی بود و آثار فعلی من حاصل تجربه آن دوره
اس��ت .او با اش��اره به اینکه آثارش را سال 2017
در ی��ک بیینال بزرگ در دانمارک ش��رکت داده
است ،افزود :در  15سال کار حرفهای خود از ابتدا
به موضوع یگانگی هستی و مشترکات میان همه
عناصر مانند فرم ،کانس��پت و ...که در تمام جهان
جاری است ،میپرداختم .فرمهای میکروسکوپی
را بررس��ی میک��ردم و نتیجهای ک��ه میگرفتم
همیش��ه من را ب��ه جاهای مختلف میکش��اند.
کریمیزاده ادامه داد :ماکتهایی که از این فرمهای
میکروسکوپی میساختم شبیه فرمهای کهکشانی
بود و من ش��روع به ساخت فرمهایی بینهایت و
شبیه سیاهچالههای فضایی کردم .همان فرمها را
وقتی در ابعاد کوچک ساختم تا قابل حمل شوند
به اشکالی مانند فرم بدن رسیدم .این مراحل من
را برای رسیدن به پله بعدی هدایت میکرد .االن

تیموتی اولیفانت در فیلم تارانتینو

فیلم جدید کوئنتین تارانتینو با عنوان «روزی
روزگاری درهالی��وود» ب��ا تکیه بر داس��تان
قتلهای جنجالی فرقه چارلز منسون ساخته
میشود .به گزارش خبرآنالین ،در این پروژه
س��ینمایی که هنوز جزییات زیادی از آن به
رس��انههای درز نکرده بازیگران سرشناس��ی
چ��ون لئون��اردو دیکاپریو و ب��رد پیت جلو
دوربی��ن خواهن��د رفت و تیموت��ی اولیفانت
تازهتری��ن چهرهای اس��ت که ب��ه این فیلم
میپیوندد .تیموتی اولیفانت بیش از همه برای
بازی در سریال «توجیه شده» ()Justified
ش��ناخته ش��ده اما در کارنامه س��ینمایی او
فیلمهای��ی از جمل��ه «جی��غ»« ،هیتمن» و
«سرقت در  ۶۰ثانیه» به چشم میخورد.

ه�ر هنرمن�دی اساس�ا تجربی�ات
خ�ودش را دارد و تجربیات روحانی
و معنوی خیلی مهم هس�تند .البته
میتوانی�د تصمی�م بگیرید که یک
زندگ�ی کامال مخالف با این س�بک
داشته باشید .من س�ال  ۱۹۶۸یک
دانشجوی تندرو بودم .در دهه ۱۹۸۰
یک چرخش دوباره کردم و دیدم که
واقعا دین را از دست نداده بودم .من
خیلی از مرگ پدرم متاثر ش�دم ،از
اینکه میدیدم ب�دون ترس با مرگ
رودررو ش�ده و در واق�ع ب�ا برخی
پیشبینیها و ش�ادی به اس�تقبال
آن م�یرود ب�رای من ی�ک تجربه

"ش��مسالعماره" یکی از بناهای تاریخی تهران،
مرب��وط به دوره قاجار و از ش��اخصترین بناهای
کاخ گلستان و برجستهترین ساختمان ضلع شرقی
مجموعه کاخ گلستان اس��ت که کار ساخت آن
از س��ال  ۱۲۴۴ت��ا  ۱۲۴۶به طول انجامید .دلیل
برجسته بودن این سازه ،بلندی ،تزیینات و طراحی
آن است؛ شمسالعماره دارای پنج طبقه و  ۳۵متر
ارتفاع است که در زمان ساخت بلندترین ساختمان
آن دوره در تهران بوده و اولین ساختمانی بود که از

«زیر آتشفش��ان» حضور داشت ،مانده بودیم .ما
آنجا نشس��ته بودیم و من ب��ا خودم فکر میکردم
کداممان جایزه میبریم؟ من یا تو؟ بعد نوبت نخل
طال رسید و «پاریس تگزاس» بود که برنده شد و
او ب��ه من یک لبخند ب��زرگ زد .بعد او جایزهاش
را گرفت که ما نمیدانستیم قرار است جایزه یک
عمر دستاورد هنری را دریافت کند .پشت صحنه
پیشنهاد کرد چطور اس��ت نخلهایمان را عوض
کنیم؟ که البته نکردیم.
هیچ خاطره بدی از کن دارید؟
در مراس��م شصتمین س��الگرد در سال  ۱۹۹۷ما
«پایان خشونت» را نشان دادیم که در پایین شهر
لسآنجلس فیلمبرداری کرده بودیم .جای خیلی
سخت و خطرناکی بود اما در جریان فیلمبرداری
مشکلی پیش نیامد ولی وقتی داشتیم در جشنواره
کن روی فرش قرمز میرفتیم به ما دستبرد زدند.
همس��رم و تهیه کنندگان هم با م��ن بودند .آنها
کیفهای پول و هر چه داش��تیم گرفتند و رفتند.
هی��چ کس چیز دیگری با خودش نداش��ت چون
داشتیم به جشن میرفتیم .هیچ چیز جز رژ لبها
برایمان نماند.
چه پیش��نهادی برای افرادی که اولین بار
به کن میروند ،دارید؟
آمادگی این را داش��ته باش��ند که هیچ جایزهای

نگیرند .بیش��تر فیلمهایی که به کن میروند هیچ
جای��زهای نمیبرند .داوران ه��م میتوانند خیلی
متفاوت باش��ند .داوری میتواند بیرحمانه باشد.
بنابراین با خودت میگوی��ی «دیگر هیچ وقت به
اینجا برنمیگردم» .من چنین حس��ی داشتم .اما
کن برای من خیلی خوب هم بود.
آیا فیلم پاپ ش��بیه به مس��تندهای شما
درباره هنرمندان است؟
نه .ش��یوهای که به کار گرفتم ای��ن بود که کاری
به کار زندگینامه او نداش��تم .اصال نمیخواس��تم
فیل��م زندگینامهای باش��د .این فیل��م درباره یک
فرد نیس��ت ،فیلمی درباره امیدها و آرزوهای یک
فرد برای کلیس��ا و نوع بشر اس��ت .نمیخواستم
فیلم��ی با تمرکز ب��ر گفتوگو با دیگران داش��ته
باشم .میخواستم او خودش صحبت کند در یک
موقعیت چشم در چشم.
چه چیزی از او موجب شگفتی شما شد؟
ما همدیگر را چهار بعد از ظهر مالقات کردیم .البته
من همه چیزهایی را که او گفته بود یا نوشته بود
خوانده بودم بنابراین انگار او را کامل میش��ناختم
اما باز هم یک س��ورپرایز ایجاد ش��د .برایم خیلی
عجیب بود که او چگونه کامال تنها آمد ،بدون هیچ
محافظی بدون هیچ وابستهای ،یک فرد کامال آماده
فقط برای گفتوگوی خودمان .او گوش��ی همراه

روایت مهسا کریمیزاده از نمایشگاه «لبه» در گالری ایرانشهر

از کهکشان تا ذرات میکروسکوپی

هم موضوع آثار من همین ارتباط بین جهان اکبر
و جهان اصغر و بررسی چگونگی پدیدهها از
فاصله دور و نزدیک است .حتی از نظر
مفهوم نیز همیشه یک چیز مشترک
وجود دارد که دنبالش هستیم اما
به آن نمیرس��یم .او با اشاره به
اینکه یافتههای علمی را پایه کار
خود قرار میدهد ،گفت :عالقه
زیادی ب��ه آزمایش��گاه دارم و
خودم برشهایی از مواد مختلف
را در آزمایشگاه بررسی میکردم.
همچنین کتابهایی با تصاویر علمی
برایم بس��یار جذاب اس��ت و تصاویر به
دست آمده از تلسکوپهای فضایی را هم بررسی
میکنم .کریمیزاده درباره متریال آثار خود گفت:
سالها به دلیل نداشتن آتلیه در خانه کار میکردم
و با مواد س��ادهای مانند مقوا ،طلق ،خالل دندان
و ...کار میکردم .بعد از آن هم که خواس��تم ابعاد
کارها را بزرگ کن��م با توجه به همان مواد قبلی
به دنبال فومهای الستیکی رفتم و همین مسئله
باعث شد به دنبال متریالهای سنتی مانند برنز و...
نروم .در عین حال س��بکی مواد هم برایم اهمیت
داشت چون از روی پایه قرار دادن مجسمه گریزان
هس��تم و دوس��ت دارم اثر در فضا آویزان باشد یا
به سادگی روی زمین قرار بگیرد .بنابراین متریال
سبک و قابل انعطاف را انتخاب کردم چون دوست
داشتم مجسمه مانند یک موجود زنده در حرکت
باشد .او درباره مجموعه دیگری از آثار خود که با
فایب��رگالس و خط خطیهای روی آنها به وجود
آمدهان��د ،گفت :وج��ود خط خط��ی در آثار من
خیلی قدیمی اس��ت و قبال پرترهه��ای بزرگی را
با خط خطی کردن به وج��ود میآوردم .این کار
انرژی باالیی دارد ک��ه آدم را تخلیه میکند و به
همین دلیل برایم جذاب بود .از سوی دیگر قصد
داش��تم این حجمها را با فلز بسازم اما این کار به
تکنولوژی پیش��رفتهای نیاز داشت که نتوانستم

به دس��ت بیاورم .بنابراین از فایبرگالس استفاده
کردم و ب��ا خط خطی کردن روی آن توانس��تم
حس فلز را ایجاد کنم .این کار حلقه واسط میان
نقاشیهای قدیمی و مجسمههای فعلی من است.
کریمیزاده با اش��اره به اینکه ساخت حجمهای
بزرگ این نمایش��گاه را در مدت اقامت در فضای
هنری سرفیس ایرانش��هر انجام داده است گفت:
مکان ساخت اثر در نتیجه نهایی بسیار تاثیر دارد
و اقامت در آن کارگاه توانست نوع کار کردن من
را تغیی��ر دهد .قبال ک��ه در خانه کار میکردم به
دلیل مش��کل فضا ،روزهای زیادی امکان فعالیت
را نداشتم و این موضوع بسیار آزار دهنده بود .اما
تجربه چند ماهه حضور در فضایی که میتوانستم
هر کاری بخواهم را انجام دهم باعث شد کارهای
بزرگی که همیشه به فکر ساخت آنها بودم عملی
شوند .در عین حال برای اولین بار از فضای کوچک
خودم خارج ش��دم و در حضور دیگران کار کردم
که این هم تجربه جالبی بود .کریمیزاده ادامه داد:
س��ال  2008برنده بیینال مجسمه تهران شدم
و یک دوره دو ماهه به س��یته پاریس رفتم .آنجا
عضو انجمن هنرمندان پاریس شدم و به صورت

شمسالعمارهکانسپتطراحیلباسشد
فلز در سازه آن استفاده کردهاند .کلیه ستونهای
طبق��ات باال و حفاظها چدنی هس��تند پیش از
س��اخته شدن س��ردر باغ ملی ،این ساختمان به
عنوان نماد ش��هر تهران شناخته میشد .اما طی
روزهای اخیر ،نمایشگاه طراحی لباس هنرجویان
مرکز آموزشه��ای تخصصی و ف��وق تخصصی

دانشگاه علم و فرهنگ (گروه روحى) با کانسپت
شمسالعماره برپا شد .برای نخستین بار است که
در قالب یک نمایشگاه گروهی ،این بنای تاریخی
موضوع هنرنمایی طراحان لباس قرارگرفته است.
سمیه آریش ،فرناز احمدى ،فاطمه پاشانیا ،زینب
پوربخش ،الهه جواهریان ،ترانه حسین پور ،حمیده

آیا هیچ اشارهای به جنجالهای کلیسایی
هم کردید؟
به همه اینها توجه کردیم .او از هیچ چیز شرمنده
نمیشد .میتوانس��تم با او  ۱۰ساعت حرف بزنم.
ام��ا بعد از دو س��اعت و نیم م��ن کات میدادم و
میدانستم هیچ کس نمیتواند بیش از  ۹۰دقیقه
متمرکز باش��د و این زمان مفید برای همراه بودن
با یک نفر اس��ت و به همین دلیل برخی از مسائل
کوتاهت��ر از آنچه باید م��ورد توجه قرار گرفتند اما
همه به انتخاب من بود .واتیکان در مورد هیچ چیز
مخالفت��ی نکرد و این من ب��ودم که کات نهایی را
دادم.
از نماده��ای مس��یحی در فیلمهایت��ان
استفاده کردهاید...
هر هنرمندی اساس��ا تجربیات خ��ودش را دارد و
تجربی��ات روحانی و معنوی خیلی مهم هس��تند.
البت��ه میتوانید تصمیم بگیرید ک��ه یک زندگی
کامال مخالف با این سبک داشته باشید .من سال
 ۱۹۶۸یک دانشجوی تندرو بودم .در دهه ۱۹۸۰
ی��ک چرخش دوباره کردم و دی��دم که واقعا دین
را از دس��ت نداده بودم .من خیل��ی از مرگ پدرم
متاثر ش��دم ،از اینکه میدیدم بدون ترس با مرگ
رودررو ش��ده و در واقع با برخ��ی پیشبینیها و
شادی به استقبال آن میرود برای من یک تجربه
باورنکردنی بود.
س�الها به دلیل نداش�تن آتلیه در
خانه کار میکردم و با مواد س�ادهای
مانند مقوا ،طلق ،خالل دندان و ...کار
میکردم .بعد از آن هم که خواس�تم
ابعاد کاره�ا را بزرگ کنم با توجه به
همان مواد قبلی ب�ه دنبال فومهای
الستیکی رفتم و همین مسئله باعث
شدبهدنبال متریالهای سنتیمانند
برنز و ...نروم .در عین حال س�بکی
مواد هم برایم اهمیت داشت چون از
روی پایه قرار دادن مجسمه گریزان
هس�تم و دوس�ت دارم اث�ر در فضا
آویزان باشد یا به سادگی روی زمین
قرار بگیرد .بنابراین متریال سبک و
قابل انعطاف را انتخ�اب کردم چون
دوست داشتم مجس�مه مانند یک
موجود زنده در حرکت باشد

اتوماتیک در نوبت دریافت کارگاه قرار گرفتم .برایم
جالب بود که دولت فرانس��ه به هر هنرمندی که
توسط انجمن تایید شده باشد کارگاهی اختصاص
میدهد .چنین فضاهایی در کشورهای دیگر خیلی
رایج است و شهرداریها کارخانجات و مکانهای
بالاس��تفاده را در اختیار هنرمندان قرار میدهند
تا خودش��ان آنجا را تجهیز کرده و استفاده کنند.
ام��ا در ایران چنین امکاناتی وجود ن��دارد و افراد
بسیاری به دلیل نداشتن کارگاه دائمی نمیتوانند
آثار هنری خود را بسازند .به گزارش هنرآنالین،
نمایشگاه آثار مهسا کریمیزاده تا  25اردیبهشت
در گالری ایرانشهر ادامه دارد.

دهق��ان ،دالرام داوودى ،مهرن��از فرنوش ،منیره
عش��ورى ،زهره عابدینى ،شبنم شکوهى ،مژگان
سلیمانپور ،فاطمه س��لیمانى ،حمیده معصومى،
زه��ره میرزایى ،لیال میرصالحى ،خاطره نعمتى و
مونا نصیرى هنرجویان حاضر در این نمایش��گاه
بودند .به گزارش هنرآنالین ،از ایده تا اجرای آثار
به نمایش درآمده به کمک اساتید مجرب طراحی
پارچ��ه و لباس با الهام از عمارت ش��مس العماره
انجام شده است.

