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فرهنگی

«هری پاتر» به برادوی بازمیگردد

در حالی که نمایش «هری پاتر و بچه نفرینشده» هنوز یکی از پررونقترین نمایشهای
برادوی است ،دانیل رادکلیف بازیگری که نخستین بار چهره هری پاتر پسرک جادوگر
را تصویر کرد ،برای ایفای یک نقش تئاتری به برادوی میرود .به گزارش ایسکانیوز از
ورایتی ،بازیگر پیشین نقش هری پاتر برای نمایشی با عنوان «طول عمر یک واقعیت» که
درباره مقاله جنجالی جان داگاتا درباره خودکشی یک نوجوان است ،روی صحنه میرود.

یادداشت

عصبانی
نیستم!
هاجر فیضی

ایــن روزهــا کوچکتریــن بحثــی راجع به
دغدغههایمــان گاه تبدیل بــه جنگ جهانی
ســومی میشــود که گویی همــگان منتظر
وقوعش هستند ،نوعی ازهمپاشیدگی ،متالشی
رمیشیان
شدن یا تجزیه شــدن .این بار رضا ُد
ِ
عصبی با فیلم «عصبانی نیستم» درصدد نشان
دادن این موضوع بود که عصبانی نیستیم بلکه
در مرز انفجار همگانی هســتیم! و دســت به
ایجاد ســوپاپهای اطمینانی زدهایم که گرچه
کاذباند و پوشــالی؛ در عین حال تنها مرهم
در ِد ناسور شدهی جامعهی امروزی ایران است.
«نویــد» که از قضا همنــام «نوید محمدزاده»
جــوان ُکر ِد
بازیگــر نقش اصلی فیلم اســت،
ِ
بیستوشش ســال ه بیکاری اســت که بعد از
شــرکت در اعتراضات به انتخابات ســال ۸۸
و فعال بــودن در جریان اعتراضات به شــکل
دانشجوی تعلیقی دانشگاه تهران درآمده است.
سیاسی دوآتشهای
وی دانشجوی شاگرد اول و
ِ
است که دارای مانیفست فکری و َسری پُرشور
در جریانات سیاسی روز است .وی در ضمن این
اعتراضات ســتارهدار میشود آن هم دوبار! یک
بار با شرکت در اعتراضات دانشگاه ،دانشجوی
تعلیقی میشــود و بار دوم با همکالســیاش
«ســتاره جوادی » که بــاران کوثــری ایفاگر
نقش وی اســت ،آشنا میشــود .ستاره دختر
بیســت و هفتســاله تهرانی ،از طبقه متوسط
جامعه و محافظهکار است.
فیلمنامه از درگیری نوید در ســکانس میانی با
دالل بازاری که از قضا نزول خور هم هســت،
آغاز میشــود که در واقع َفلش فورواردی است
که پیشاپیش بخش میانی داستان را به مخاطب
نشــان میدهد .مخاطب با شخصیتی رو در رو
میشود که دچار حاالت بیمار اسکیزوفرنیایی
اســت .مدام صداهایی در ذهنش میشــنود و
مــدام کنترل تعادل رفتاری از دســتش خارج
میشود و اَمر به کتککاری میکشد.
البته باید اذعان داشــت که ،هر سکانس فیلم
با دو نوع برداشــت امتداد مییابد :در برداشت
نخســتین نوید از کوره دررفته و با افراد گالویز
شــده و کتک کاری میکند و در برداشت دوم
از همان ســکانس بر صداهای وسوسه کننده و
اغواگر ذهنیاش غلبه کرده ،صداها را خاموش
میسازد و منفعالنه به نفع باقی شخصیتهای
فیلمنامه از میدان ماجرا کناره میگیرد.
نوید بــرای کنتــرل رفــع ناخودآگاهش نزد
روانپزشــک میرود و روانپزشــک نیــز از دی ِد
نویــد فرد ماللانگیزی اســت که قدرت درک
عمــق نگرانیهای وی را نــدارد .با وجود این،
نوید تا انتهای فیلمنامه درصدد رعایت دســتور
روانپزشک است .همخانههای نوید نیز جوانان
سرخوردهای هستند که گفتمان جامعه رسمی
هنر و توانمندی هنریشــان را دستکم گرفته
و آنها را از متن به حاشیه زندگی رانده است.
نوید دچــار هراسهایی اســت که بیشــک
اضطرابات قریب به اتفــاق اکثر جوانان ایرانی
اســت .وی بــه شــدت احســاس میکند که
از جریــان زندگــی روزمره عقــب مانده و اگر
شــبانهروز هم تالش کند ،هرگــز از نظر مالی
به درجهی تعریفشده و نسبی از رفاه نخواهد
رســید .قهرمان ســرخورده و سرکوبشــده
فیلمنامه سالهاست که احساس پوچی و رکود
میکند .وی هنوز به انسانیت و ارزشهای ناب
انسانی و اخالقی معتقد و در عمل پایبند است.
نویــد همراه با مصــرف قرصهــای تجویزی
روانپزشک با تلقینات مکرر به خود میقبوالند
که باید همچون قهرمانان نمایشنامه «قربانیان
وظیفه» اثر اوژن یونسکو ساکت شود تا بتواند
به مطلوب خویش برسد اما....

کارگردان ،رضا ُدرمیشــیان گرچه خواسته که
ســتاره جوادی را شــخصیت تأثیرگذاری در
زندگی نوید نشــان دهد؛ اما بیشــتر از ستاره
جوادی شــخصیت منفعل و باری به هر جهتی
خَ لق کرده اســت کــه حتــی از پایبندی به
شعارهای اصالحطلبانه و ســوختن و ساختن
برای زندگی مشــترک تا حدود زیادی دســت
میکشد .پدر ستاره ،آقای جوادی نیز -که رضا
بهبودی ایفاگر نقش وی اســت -با وجود اینکه
خود از پادویی به مال و منالی رسیده ،باز سعی
در حــذف نوید و قهرمانبازیهایش در زندگی
دخترش ستاره دارد.
نمادهایی که در ســکانسهای متعدد فیلم در
شکلگیری میزانســنهای معناگرا تأثیرگذار
بودهاند ،قابل ذکرند :پوســتری بر ســردر اتاق
نوید که ســعی میکند از کجرفتاریهای افراد
جامعه عصبانی نباشــد -نصب است و آن بدین
مضمون است« !War is over :جنگ به پایان
رسیده!».
نوید هر روز جلو درب اصلی دانشگاه تهران ،در
حالی که به ویترین کتابفروشــی تکیه داده،
چشم به راه رسیدن ستاره است و عنوان کتاب
پشت ویترین «سکههای دانشگاهی» است که
به کنایه آرمانهای برباد رفتهی نوید و ستاره،
سکههایی است که از رواج و رونق افتاده است.
دانشگاهی که متفکرش –نوید -را پس میزند،
دیگر برای وی مأمن و محل رســیدن به آمال
روشنفکرانهاش نیســت .وی به همراه نامزدش
کتابخانه ملی را پناهگاهی مییابد که میتواند
تمامی تواناییهایش را به منصه ظهور بگذارد.
نوید نظریهپرداز روشنفکری است که حال برای
امرار معاش و رفع حوائج اولیه بشــری نیازمند
وارد شدن به بازار کاری است که اصل اساسی
و بنیادین آن دروغگویی ،کالهبرداری ،ا ِجحاف
لدری اســت و قهرمان قصه
حقوق دیگری و ُق ُ
برای این منظور آموزشــی ندیــده و با وجود
تالشهــای فــراوان در هیچکدام از مشــاغل
کذایــی موفق نبوده اســت .اکنــون قهرمان
داستان با کولهباری از ارزشهای رنگباخته در
میــان افرادی قرار میگیرد که ضد ارزشها در
سرزمین ذهنشان فرمانروایی میکند.
مصرفگرایی ،سرمایهداری ،شعا ِر هر چه بیشتر
بهتر ،هر کس داراتر محترمتر ،قهرمان داستان
را دچــار روانپریشــی و ســردرگمی میکند،
حدیثنفسهایــش افزایش مییابد ،دعواهای
درونیاش از سر گرفته میشود ،همواره عصبانی
اســت اما اجازه بروز تنشها را به خویشــتن
نمیدهد تا در نگاه دیگران موجه به نظر رسد.
مقدار قرصهای مصرفی را باال میبرد؛ اما این
تکانِشهای درونی دســت از س ِر ارزشدوست
وی بر نمیدارد و اینجاست که وی از عصبانیت
منفجر میشــود! ترکشهای این انفجار تمامی
افراد مرتبط با وی را درگیر میکند و تنها ملجأ
و ســاحل آرامش این تنشها ،ستاره است که
هنوز در زندگی نوید سوســوی امید میزند و
وی را به امور واقع میپیوندد.
فیلمنامه به ناگهان و با پایانبندیِ بیش از حد
افراطــی باز ،به اتمام میرســد .در واقع ،فیلم
ِ
مستندی با ســردرگمی و بینتیجگی به پایان
میرســد که مخاطب دچار شــگفتی همراه با
دلزدگی میشــود .اکران «عصبانی نیســتم»
که در ســال  ۹۲تولید شده در سال  ۹۷اتفاق
میافتد!!! در واقع ،فیلمی نیمه بیات! بازیگران
این فیلم در فیلمهای تولیده شــده بعد از سال
 ۹۲خوش درخشــیدهاند آنگونه که «عصبانی
نیســتم» در ســایهی بازیهای قدرتمند این
فیلمها قرار گرفته اســت و مخاطب ناخودآگاه
دســت به قیاس زده و در ایــن بین «عصبانی
نیستم» برگ برندهای برای پیروز شدن ندارد!
«عصبانی نیســتم» در نشــان دادن رفتارهای
افسارگسیخته جامعهای که انسانیت و اخالق
در آن رنگ باخته بســیار موفق اســت و نشان
میدهد که ما چقدر عصبانی هستیم!....

مکث

کمپین هنرمندان برای نجات کودک بیمار
بــرای نجــات جان
کارتــر ســرکار که از
سندرم ســنفیلیپو
که بهعنــوان آلزایمر
کــودکان شــناخته
میشــود رنج میبرد،
شماری از هنرمندان
مطرح گرد هم آمدند.
جاد اپتاو ،جک بلک،
ســیدنی پواتیه ،سلنا
گومــز ،جونا هیل ،جیمی لــی کورتیس ،کیت
مارا و ...از جمله این هنرمندان هستند .ویدیویی
تاثیرگذار با عنوان «آخرین شــانس برای نجات
زندگی پسرم از آلزایمر کودکی» شامل تصاویری
اســت که پدر این کودک با چشــمانی اشکبار
درباره بیماری فرزندش منتشــر کرده است .وی
در ایــن ویدیو توضیح میدهد که خانواده چهار
نفره آنها شامل همسرش ،دخترش سوفیا و کارتر
پســرش با بیماریای که این پسر شش ساله به
آن مبتال شــده ،چه آیندهای پیش رو دارند .از
هر  ۷۰هزار بچه ،یــک نفر احتمال ابتال به این
بیماری را دارد که به اعصاب حمله میکند .این
بیماری دو تا شش سال پیش از این که دیگران

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

متوجهاش شــوند،
ســیر خود را شروع
میکنــد و شــامل
مشــکالت گفتاری،
فراموشی ،چالشهای
رفتاری و خواب کم
میشود .این خانواده
یک صفحه اینترنتی
برای جمعآوری یک
میلیون دالر پول به
راهانداختند تا بتوانند این پسر را پیش از آن که
مغزش بیش ازاندازه آسیب ببیند در یک کلینیک
بســتری کنند .به گزارش مهر به نقل ازهالیوود
ریپورتر ،تا چهارشنبه بعدازظهر این کمپین که
 ۱۵روز از شــروعش میگــذرد نزدیک به ۲۸۰
هزار دالر پول جمع کرده اســت .اســامی شمار
قابل توجهی از چهرههای مطرح از ســلنا گومز
گرفته تا جاد اپتاو ،دبرا مسینگ ،جونا هیل ،جک
بلک ،جاش گروبان ،ماریا شرایور ،سیدنی پواتیه،
جیمی لی کورتیــس ،کیت مارا ،نیکالسهالت،
اسکات ایستوود ،کارن گیالن ،مگان ترینور ،مدی
زیگلر ،الیزابت برکلی و ...در این کمپین مشاهده
میشود.

مرجانــه گلچین بازیگــر تلویزیون دربــاره آخرین
فعالیتهــای تلویزیونی خود گفــت :در حال حاضر
سریال «آســمان هوای باران دارد» نیمهکاره مانده
اســت و به خاطر بدهی ســازمان صدا و سیما فعال
متوقف شده است .ســریال «آرماندو» هم به دلیل
مشکالت مالی سازمان همین مشکل را دارد و فعال پخش نشده
اســت .قاعدتا هر دوکار تا االن باید پخش میشــد ،مخصوصا
«آســمان هوای باران دارد» که هنوز درگیر و دار مســائل مالی

دو مجموعه نیمهکاره و پخش نشده دارم

تلویزیون مانده اســت .وی دربــاره اینکه این دو
ســریال در چه وضعیتی هســتند گفت :هنوز ۱۵
تا  ۲۰جلسه از فیلمبرداری سریال «آسمان هوای
باران دارد» مانده است ولی سریال «آرماندو» تمام
شــده اســت .در پایان گلچین درباه فعالیتهای
آیندهاش توضیح داد :پیشنهاد جدید کاری در زمینه تئاتر زیاد
دارم که در حال بررســی آنها هستم ،اما در زمینه تصویر فعال
پیشــنهادی ندارم .قرار بود در سریال «خوب ،بد ،جلف» حضور

داشته باشم ،با توجه به اینکه قرار بود سعید آقاخانی این سریال
را بسازد ولی انصراف داد ،چون پیشنهاد همکاری در این سریال
را هم آقای آقاخانی به من دادند طبیعتا با انصراف ایشان در آن
پروژه حضور ندارم .به گزارش برنا ،ســریال «آسمان هوای باران
دارد» به کارگردانی شهرام شــاه حسینی و تهیهکنندگی امیر
پوررحمانی که در ســال گذشته تولید آن شروع شده بود ،قرار
بود در فروردین ماه روی آنتن تلویزیون برود ،اما به گفته گلچین
نیمهکاره مانده است.

هادی مرزبان:

برخیبدونشناختمیگویند
اصال درام ایرانی نداریم
رئالیسم اکبر رادی به نظرم یک رئالیسم خاص بود .رادی را چخوف ایران
نامیدند اما من همیشه گفتهام او فقط «چخوف» ایران نبود؛ رادی میلر ایران و
ِ
ایبسن ایران هم بود
ِ

من باز امســال به طرف زندهیاد رادی
رفتهام و انشــاءاهلل که بتوانم روسفید
باشم .ما ســعی خودمان را کردیم و
مطمئنا این «آمیز قلمدون» با «آمیز
قلمدون» دو دهه پیش که روی صحنه
بردم ،فرق میکند چــون امروز من
خودم به آمیز قلمدون نزدیکترم
مرزبان که قرار اســت بــه زودی نمایش «آمیز
قلمدون» به نویسندگی اکبر رادی را روی صحنه
ببرد ،با اشــاره به اجرای دوبــاره این متن بعد از
دو دهــه ،گفت :ذرهبین رادی در الیه الیه جامعه
خیلی دقیق کار میکرد .روز روی مسائلی متمرکز
میشــد که ما در طــول روز راحــت از کنارش
میگذشتیم و هرگز نمیدیدیمش.هادی مرزبان
خاطرنشــان کرد :حس کردم زمان اجرای «آمیز
قلمدون» فرارســیده .یکجــوری حس میکنم
االنوقتش اســت؛ به چند دلیل .اوال اینکه االن
حدود  ۲۵-۲۴ســال از اجرای قبلی آن گذشته
و نســل تئاتر روی ما کال تغییر کرده و آدمهای
جدیــدی آمدهاند که آنموقــع کار را ندیدند .از
طرفی شــرایط جامعهمــان االن ایجاب میکند
کــه این کار را روی صحنه ببرم .البته در برنامهام
یکی دو کار دیگر هم برای اجرا در امسال هست
که امیدوارم بتوانم به ترتیب کارهایی که دوست

دارم را انجام دهم .این کارگردان تئاتر با اشــاره
به اینکــه اکبر رادی یکی از نمایشنامهنویســان
تحلیلگر ایرانی اســت که وقایع اجتماعی روزگار
خود را تحلیل و نمایشــی کرده ،گفت :رئالیسم
اکبر رادی به نظرم یک رئالیسم خاص بود .رادی
را چخوف ایران نامیدند اما من همیشــه گفتهام
او فقــط «چخوف» ایران نبود؛ رادی میل ِر ایران و
ایبسن ایران هم بود .او ادامه داد :ذرهبین رادی در
ِ
الیــه الیه جامعه خیلی دقیق کار میکرد؛ خیلی
خــوب به اعماق جامعه فرومیرفت و ناگهان یک
مسئله را میکشید بیرون و روی چیزی متمرکز
میشــد که ما در طــول روز راحــت از کنارش
میگذشــتیم و هرگز نمیدیدیمش اما دوربین و
ذرهبین رادی آنها را برجسته میکرد و به ما نشان
میداد .همین «آمیز قلمدون» را اگر نگاه کنید،
میبینید از یک قصه بسیار ساده ،چه پیچیدگی و
تراژدیای به وجود میآورد! این کارگردان تئاتر با
بیان اینکه علیرغم این رئالیسم و نگاه اجتماعی
رادی ،آثار او کمتر این روزها روی صحنه میرود،
گفت :گناه این مســئله را به گردن برخی اساتید
میدانم که شناخت کافی روی تئاتر ایران ،تئاتر
ملی و درام ایرانی و منابع نمایشــی ما ندارند در
نتیجه بچههای جوان دانشجو را به سمت کارهای
ایرانی تشــویق نمیکنند .مرزبان ادامه داد :عده
زیادی هم هستند که هم خودشان کار میکنند
هم دانشجوها را ترغیب میکنند که به سمت درام
ایرانــی بیایند اما خب برخی را هم داریم که ادا و

اصول درمیآورند و خیال میکنند فقط خودشان
خوبی و خوشی و بیهیچ دغدغهای بگذراند؟ این
رفتهاند خــارج و فقط خودشــان آن کتابها و
کارگردان تئاتر خاطرنشــان کرد :بخش زیادی از
نمایشــنامههای خارجــی را خواندهاند .بعد هم
مردم و بازنشستههایمان همین مسئله را دارند
خیلی زود مقهور غرب میشوند و خیال میکنند
چون خواستهاند خوب و پاک زندگی کنند و چون
همهچیز برای آنهاست .درحالیکه هیچ شناختی
خواستهاند وقتی شب سرشان را زمین میگذارند
نســبت به خودمان ندارند فقط بلدند بگویند ما
راحت بخوابند ،امروز با گرفتاریهای زیادی مواجه
اصال درام ایرانی نداریم! خیلی بد اســت که یک
هستند .یک کارمند هرچه درآمد دارد باید بدهد
استاد چنین حرفی بزند.
بــرای اجاره خانــه .این
او با اشــاره به اینکه متن رادی در «آمیــز قلمدون» به گونهای زندگی چطور میخواهد
«آمیز قلمدون» با اینکه دارد صداقت و پاکی را محاکمه میکند تأمین شــود؟ مرزبان با
نزدیک به ســی سال از
بیان اینکه «اگر سی سال
و این را مطرح میکند که آیا آدم باید
نگاشته شــدنش گذشته
پیش این دغدغــه اکبر
اســت اما با امروز جامعه زندگی آقای «شکوهی» را داشته باشد رادی بــوده ،امروز همین
ایرانی انطباق دارد ،گفت :و یک عمر سعی کند پاک زندگی کند مسائل بسیار پررنگتر و
رادی در «آمیز قلمدون» و یک قدم پایش را آن طرف خط قرمز همهگیرتر شــده است»
به گونهای دارد صداقت و نگذارد اما تا آخر عمر با بدبختی زندگی گفت :فقط مبالغ رشــوه
پاکی را محاکمه میکند و
و پولهایی که رد و بدل
کند و بمیرد یا اینکه اگر امکان کسب
این را مطرح میکند که
میشود زیادتر شده است.
آیا آدم باید زندگی آقای درآمد نامشــروع و نادرست را دارد او خاطرنشان کرد :من باز
«شکوهی» را داشته باشد سراغش برود و آخر عمر را در پاریس امســال به طرف زندهیاد
و یک عمر سعی کند پاک و رم و به خوبی و خوشــی و بیهیچ رادی رفتهام و انشاءاهلل که
بتوانم رو ســفید باشم .ما
زندگی کنــد و یک قدم دغدغهای بگذراند؟
پایــش را آن طرف خط
ســعی خودمان را کردیم
قرمز نگذارد امــا تا آخر
و مطمئنــا ایــن «آمیز
عمــر با بدبختی زندگی کند و بمیرد یا اینکه اگر
قلمــدون» با «آمیز قلمــدون» دو دهه پیش که
امکان کسب درآمد نامشــروع و نادرست را دارد
روی صحنه بردم ،فــرق میکند چون امروز من
ســراغش برود و آخر عمر را در پاریس و رم و به
خودم به آمیز قلمدون نزدیکترم.

روایت عسل پیروی از نمایشگاه "پردهها" در گالری زیرزمین دستان

سهگانهای به یاد زندگی و مرگ

نام این مجموعه به شکل و ظاهر آثارم
ارجاع داده میشود .تعدادی از آثار این
مجموعه بدون قاب هستند و پارچه بوم
به شکل طبیعی و دستنخورده روی
دیوار نصب شده است .این کار مانند
پردههایی است که در پردهخوانیهای
ایرانی انجام میشــد و نقاشی برای
روایت یک داستان مورد استفاده قرار
میگرفت
نمایشگاه نقاشی عسل پیروی با عنوان "پردهها"
در گالری زیرزمین دســتان برپاســت .در این
مجموعه  ۷اثــر در ابعاد مختلــف و با متریال
اکریلیک ،ترکیب مواد و کالژ به نمایش درآمده
است .پیروی درباره عنوان این نمایشگاه گفت:
نام این مجموعه به شــکل و ظاهر آثارم ارجاع
داده میشود .تعدادی از آثار این مجموعه بدون
قاب هســتند و پارچه بوم به شــکل طبیعی و
دســتنخورده روی دیوار نصب شده است .این
کار مانند پردههایی است که در پردهخوانیهای

ایرانی انجام میشــد و نقاشی برای روایت یک
داستان مورد اســتفاده قرار میگرفت .پیروی
افزود :این مجموعه در ادامه دو نمایشگاه قبلی
من شــکل گرفته است که همگی براساس یک
مجموعه عکس قدیمی از شهر کوچک ورسک
شکل گرفتهاند .این عکسها متعلق به عمه من
بود و جذابیتی که برایم داشتند ،باعث شد این
سهگانه شکل بگیرد .او درباره تاثیر عکسهای
قدیمی بر نقاشیهایش گفت :در مجموعه اول
فیگور انســان در فضای کوه ،جــاده و ...دیده
میشد .در مجموعه دوم بیشتر شکلهایی مانند
حجمهای بتنی که البهالی کوه قرار دارند دیده
میشد .این حجمها
شــبیه آرامــگاه یا
بناهایــی هســتند
کــه زمانــی ارزش
و کاربــرد داشــته
امــا حــاال بــدون
اســتفاده ماندهاند.
امــا در مجموعــه
جدیــد موضــوع

جنایت و کشتار
در هتل معروف آرتمیس

"جودی فاســتر" بازیگر
مطــرح و قدیمــی
ســینمایهالیوود ایــن
بار بــا فیلمــی در ژانر
جنایی ،اکشن و رمزآلود
با نام هتــل آرتمیس به
ســینماهای جهــان باز
خواهد گشــت .فاســتر
جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول زن را در سال  ۱۹۸۸برای
بازی در فیلم متهم دریافت کرد .او با درخشــش در فیلم سکوت
برهها در نقش کالریس استارلینگ ،یک مأمور افبیآی ،که بهدنبال
افشای راز چند قتل زنجیرهای بود ،تحسین منتقدان بینالمللی را
برانگیخت و دومین جایزه اسکار خود را بهعنوان بازیگر نقش اول
زن دریافت کرد و حاال این بار در فیلم سینمایی "هتل آرتمیس"
حضور دارد تا باز هم در این عرصه هنرنمایی کند .فیلم سینمایی
"هتل آرتمیس" بــه کارگردانی "درو پریــس" اکران بینالمللی
خود با بازی جودی فاســتر در ســینماهای آمریکای شمالی را از
فردا آغاز خواهد کرد .درو پریس عالوه بر کارگردانی نویســندگی،
فیلمنامه این اثر را نیز بر عهده داشــته است .کارگردان این فیلم
پیش از این در نقش فیلمنامهنویس فعالیتهای مختلف و مطرحی
را داشــته است .از جمله فیلمنامههای مطرحی که پریس نگارش
آنها را بر عهده داشته میتوان به دو فیلم "ماموریت غیرممکن" و
"مرد آهنی  "۳اشاره کرد .به گزارش میزان ،عالوه بر جودی فاستر
بازیگرانی همچون "سوفیا بوتال"" ،دیو باپتیستا"" ،جنی اسلیت"
و ...در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.

بیشــتر شخصیسازی شــده و فضاها از
واقعیت دور شــدهاند .خیالی شدن فضا
درباره احجــام و بناها هم صدق میکند
و مخاطــب نمیتواند در آنهــا به دنبال
چیز مشخص یا آشــنایی بگردد .در این
مجموعه فیگور انســان وجــود ندارد اما
حضور او را میتوان در حجمهای بتنی و
سیمانی که دستساختههای او هستند،
حس کرد .او درباره پایان این ســهگانه
گفت :احســاس میکنم این مجموعه به
پایان رسیده اســت .عمه من در جوانی
فوت کــرد و آنچــه در ذهن مــن از او وجود
داشت به این شکل
نمایان شد .بخش
اول دوره جوانــی،
بخش دوم مســیر
زندگــی و بخش
ســوم مرگ او را
دربرگرفــت .البته
در ایــن مجموعه
مــرگ به شــکل

تقدیرموسسهفیلمآمریکا
از جرج کلونی

جــرج کلونــی بامداد
جمعــه بهوقــت ایران
در مراســمی در دالبی
تیهتــر درهالیوود جایزه
یــک عمــر دســتاورد
موسســه فیلــم آمریکا
( )AFIرا دریافت کرد.
بازیگر ،فیلمنامهنویس،
کارگردان و تهیهکننده برنده اسکار چهل و ششمین دریافتکننده
این جایزه اســت .کلونی  ۵۷ساله پس از دریافت جایزه موسسه
فیلم آمریکا گفت :عشق میکنم که بخشی از این صنعت هستم.
به تغییراتی که در این صنعت میبینم افتخار میکنم .این تغییرات
خیلی زودتر از اینها باید صــورت میگرفت .کلونی همچنین از
پدر و مادر و همســرش امل کلونی تشکر کرد .قرار بود جایزه یک
عمر دستاورد را جولیا رابرتز – همبازی کلونی در فیلمهای "یازده
یار اوشن" و "هیوالی پول"  -به او اعطاء کند ،اما رابرتز به خاطر
تداخل کاری نتوانســت در مراسم شــرکت کند .در عوض شرلی
مکلین که در نســخه اول "یازده یار اوشن" بازی کرد و خودش
در  ۲۰۱۲از ســوی  AFIتقدیر شــد ،این جایزه را به کلونی داد.
بــه گزارش هنرآنالین به نقل ازهالیوود ریپورتر ،بیل موری ،دایان
کیتن ،نیک کلونی پدر جرج کلونی که قبال گزارشگر تلویزیون بود،
هوارد اســترینگر رئیس هیئتامنای موسسه فیلم آمریکا ،جنیفر
آنیســتن ،کورتنی کاکس ،جولیانا مارگولیــس ،دان چیدل ،امل
کلونی ،آنا کندریک و ریچارد کایند ،جزو چهرههایی بودند که در
این مراسم درباره کلونی صحبت کردند.

عینی نشــان داده نمیشــود امــا بناهایی که
شبیه آرامگاه هســتند و گلهایی که آنجا قرار
دارد به مفهوم یادآوردن یک شــخص از دست
رفته است .پیروی ادامه داد :بیشتر رنگهای به
کار رفته در این مجموعه شامل خاکستریهای
رنگی است اما کوهها رنگ گرم و نخودی دارند
و شــبیه کوههای موجــود در نگارگری ایرانی
هســتند .به گزارش هنرآنالین ،نمایشگاه آثار
عســل پیروی با عنوان "پردهها" تا  ۲۵خرداد
در زیرزمین دستان برگزار میشود.

رولینگ
و «هیوالهای شگفت انگیز»۳

"جــی کــی رولینگ"
فیلمنامهنویــس مطرح
ســینمای جهان که به
خاطر مجموعه فیلمهای
"هــری پاتر" ثــروت و
موفقیت فراوانــی را به
دســت آورده بــود این
بار با فیلمی تازه خوش
درخشیده اســت .وی که به تازگی در شرف اکران دومین نسخه
از فیلم "هیوالهای شگفتانگیز و زیستگاه آنها" قرار دارد از شروع
نگارش قســمت سوم این فیلم سینمایی پرفروش خبر داده است.
در این فیلم که به همت کمپانی "برادران وانر" ساخته خواهد شد،
کالوم ترنر در نقش برادر نقش اصلی این فیلم یعنی "ادی ردمایر"
بــه ایفای نقش خواهد پرداخت .نــگارش فیلمنامه این اثر را مثل
نســخه اول" ،جی کی ولینگ" خالق هری پاتر بر عهده داشته و
"دیوید یتس" کارگردانی آن را بر عهده خواهد داشت .در این فیلم
عالوه بر جسیکا ویلیامز بازیگران بزرگی همچون ،جانی دپ ،کلوم
ترنر ،جود الو ،ادی ردمایر ،ازرا میلر و زووی کراویتز به ایفای نقش
میپردازند .به گزارش میزان ،سال  ۱۹۲۶میالدی ،جانورشناس و
جادوگر کنجکاو با چمدانی پــر از موجودات عجیب و غریب وارد
نیویورک میشود که به ســرعت از چمدان او فرار میکنند .فیلم
فانتزی «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها» براساس کتاب جوان
جو رولینگ ،نویسنده شهیر بریتانیایی ،اولین بخش از یک مجموعه
پنج قسمتی اســت که داستان آن هفتاد سال پیش از ماجراهای
هری پاتر روی میدهد.

