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فرهنگی

نمایش «دوئل» در آفریقای جنوبی

فیلم کوتاه «دوئل» به کارگردانی محمدرضا خردمندان در جشنواره فیلم «دوربان»
کشور آفریقای جنوبی به نمایش در میآید .به گزارش فارس ،فیلم «دوئل» پیش از این
در جشنوارههای مختلفی حضور داشته و تا کنون موفق به دریافت چندین جایزه از
جشنوارههای مختلف شده است .این جشنواره ازتاریخ  ۱۹تا  ۲۹جوالی برابر با  ۲۸تیر
تا  ۷مرداد در شهر ساحلی «دوربان» در جنوب شرقی آفریقای جنوبی برگزار میشود.

رویدادهای هنری

کوتاه از هنر

«عصبانینیستم»دراشتوتگارت

ضیاءالدین دری در شیراز

فیلم س��ینمایی «عصبانی نیس��تم!» ساخته
رضا درمیش��یان در تازهترین نمایش جهانی
خ��ود در «کین��و آرت هاوس» اش��توتگارت
آلمان ب��ه نمای��ش درآمد .فیلم س��ینمایی
«عصبانی نیستم!» ساخته رضا درمیشیان که
برای اولین بار در جش��نواره برلین رونمایی
ش��د ،تاکنون بیش از هفت��اد نمایش جهانی
داش��ته و دوازده جایزه دریافت کرده اس��ت.
ای��ن فیلم پس از چند س��ال توقیف آخرین
روزه��ای نمایش��ش را بر پرده س��ینماهای
کشور دارد .به گزارش ایسنا ،نوید محمدزاده،
ب��اران کوثری و رضا بهب��ودی بازیگران این
فیلم هستند.

سعید راد در تلویزیون

سعید راد بعد از مدتها دوری از تلویزیون با
ایفای نقش محوری در یک سریال پلیسی با
تلویزیون همکاری خواهد داشت.
آخرین همکاری س��عید راد ب��ا تلویزیون به
س��ریال س��رزمین کهن و همکاری با کمال
تبریزی برمیگردد ک��ه همچنان در توقیف
است .س��عید راد در س��ریال جدیدی که با
عنوان مرگ خاموش س��اخته میش��ود ،در
نقش ی��ک مأم��ور امنیتی ظاهر میش��ود.
س��اخت «م��رگ خام��وش» ـ س��ریالی با
محت��وای اجتماعی و به قل��م هومان فاضل و
علی دلگش��ایی و به کارگردانی احمد معظمی ـ
چند ماهی اس��ت ش��روع ش��ده اس��ت .این
مجموع��ه چندین آس��یب اجتماعی را مورد
بحث و بررس��ی ق��رار میده��د؛ معضالت و
ناهنجاریهای��ی ک��ه از جمل��ه آن میتوان
ب��ه ط�لاق ،موادمخ��در و حاشیهنش��ینی
اشاره کرد.

«سالدومدانشکدهمن»میآید

«س��ال دوم دانش��کده م��ن» آخری��ن فیلم
بلند س��ینمایی رس��ول صدرعاملی در مقام
کارگردان��ی به تهیهکنندگی مس��عود ردایی
اس��ت .مس��عود ردایی تهیهکننده «س��ال
دوم دانش��کده من» درب��اره آخرین وضعیت
اکران این فیلم گف��ت :مراحل فنی ،تدوین،
موسیقی و صداگذاری این اثر به پایان رسید
و هماکنون آماده نمایش ش��ده اس��ت .وی
اف��زود :ق��رارداد پخش این فیلم با موسس��ه
فیلمیران منعقد ش��ده و برنامهریزی ما برای
اکران سراسری از نیمه مهرماه به بعد خواهد
بود .به گزارش صبا« ،س��ال دوم دانش��کده
من» به نویسندگی پرویز شهبازی مضمونی
اجتماعی دارد.

ضی��اء الدی��ن دری ب��رای ادامه درم��ان به
بیمارس��تان ش��یراز انتقال یافت .کارگردان
سریالهای «کیف انگلیسی» و «کاله پهلوی»
پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان
ته��ران ،به دلی��ل عارضه کبدی ب��رای ادامه
درمان بیماری خود به تش��خیص پزش��کان
به بیمارس��تان صدرا در ش��یراز انتقال یافت.
خان��واده وی در گفتوگوی��ی وضعیت حال
حاضر وی را نس��بت به بیماریاش وضعیت
نرمال��ی عن��وان کردن��د و تأکی��د کردند که
وضعیت این کارگردان حاد نیست .اما عوارض
داروها بر وضعیت عمومیاش تاثیر گذاش��ته
و کمی نس��بت به قبل ضعیفتر شده است.
به گفت��ه نوید دری ،فرزند ای��ن کارگردان و
براس��اس خبرهای قبلی ضیاءالدین دری که
به علت تب و بیماری کبد در تهران بس��تری
بود بنا به تشخیص پزشکان برای ادامه مراحل
درمان راهی بیمارس��تان صدرا شیراز شد .او
گفت :بنا به تشخیص تیم پزشکان در شیراز
هنوز تصمیمی برای پیوند کبد صورت نگرفته
است و ایشان به تشخیص پزشکان در تهران
راهی بیمارس��تان صدرا در شیراز شدند .وی
در پایان از نهادهایی چون ریاس��تجمهوری
و تلویزیون و همچنین مدیرعامل خانه سینما
به دلیل حمایتهای معنوی تش��کر کرد .به
گزارش ایسنا ،آخرین پروژه سید ضیاءالدین
دری« ،کاله پهلوی» است که سال  91و 92
از ش��بکه اول پخش شد و در حال حاضر هر
شب از شبکه افق در حال بازپخش است.

«کامیون»درانتظارپروانهنمایش

فیلم س��ینمایی «کامیون» به نویس��ندگی،
کارگردانی و تهیهکنندگ��ی کامپوزیا پرتوی
یوششمین جشنواره
که برای اولین بار در س 
مل��ی فجر به نمای��ش درآم��د ،همچنان در
انتظار پروانه نمایش برای اکران عمومی است
و تا زمان دریافت پروانه نمایش ،زمان قطعی
اکران فیلم مشخص نیست .فیلم کامیون که
یوشش��مین جشنواره فیلم فجر حضور
در س 
داش��ت ،توانس��ت س��یمرغ بلورین بهترین
فیلمنامه را دریافت کن��د .از نکات ویژه فیلم
میتوان به بازگش��ت کامبوزی��ا پرتوی با این
فیلم پس از  ۱۳س��ال به عرص��ه کارگردانی
سینما اشاره کرد .به گزارش صبا ،داستان این
فیلم درباره یک راننده کامیون ایرانی (سعید
آقاخانی) اس��ت که خان��واده ایزدی از اهالی
کردستان عراق را برای یافتن پدر خانواده به
تهران میآورد.

«شازده کوچولو» در «هنر»

نمایش «شازد ه کوچولو» به نویسندگی بهرام
جاللیپور و کارگردان��ی آناهیتا غنیزاده روز
یکشنبه توسط احترام برومند و شهرام کرمی
مدی��ر کل مرکز هنرهای نمایش��ی همزمان
با صدمین س��الگرد تئاتر ک��ودک و نوجوان
در ای��ران و زادروز زندهی��اد داوود رش��یدی
در ت��االر هن��ر اجراه��ای خود را آغ��از کرد.
در نمای��ش «ش��ازد ه کوچولو» که براس��اس
داس��تانی به همین نام نوشته آنتوان دوسنت
اگزوپری برای گروه س��نی کودک و نوجوان
تهیه و تولید ش��ده اس��ت علی باروتی ،هدیه
حاجطاهری ،هانی حس��ینی ،سوده سعدایی
و رعن��ا ق��ادری ایف��ای نقش میکنن��د .به
گ��زارش آنا« ،ش��ازد ه کوچولو» ه��ر روز غیر
از ش��نبهها س��اعت  ۱۸:۴۵در ت��االر هن��ر
ب��رای مخاطب��ان ک��ودک و نوج��وان روی
صحنه میرود.

شاهین فرهت در جشنواره فجر

س��ید مجتبی حس��ینی معاون ام��ور هنری
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در حکمی
یوچهارمین
شاهین فرهت را بهعنوان دبیر س 
جش��نواره موس��یقی فج��ر منص��وب کرد.
در حک��م مع��اون امور هنری برای ش��اهین
فرهت آمده اس��ت« :با اس��تناد ب��ه بند  ۳از
فص��ل دوم «آییننام��ه برگزاری جش��نواره
موس��یقی فج��ر» و با توجه ب��ه نظر اعضای
محترم ش��ورای پیش��نهاد دبی��ر آییننامه
مذک��ور ،و نی��ز تجارب ارزن��ده جنابعالی در
حوزه موسیقی ،به موجب این حکم بهعنوان
یوچهارمین جشنواره موسیقی فجر
دبیر س�� 
منصوب میش��وید .امید اس��ت با همکاری
و همفک��ری هنرمن��دان ،پیشکس��وتان و
صاحبنظران و نیز برنامهریزی جامع ،اصولی
و بررسی ادوار گذشته ،جشنواره سیوچهارم
با کیفیت بهتر و متناس��ب با انتظار مردم ،به
ویژه جامعه هنری کشور برگزار شود .بدیهی
اس��ت کلیه همکاران و مدیران معاونت امور
هنری ،نهایت همکاری را با جنابعالی خواهند
داشت».

«ستایش »۳به نیمه رسید

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

تصویربرداری سریال «ستایش» به کارگردانی
س��عید س��لطانی ای��ن روزها در مس��جدی
حوالی خ��اوران پیگیری میش��ود و تاکنون
نیمی از تصویربرداری آن انجام ش��ده است.
تصویربرداری این س��ریال از  10فروردین در
تهران آغاز ش��ده است .سعید مطلبی نگارش
«ستایش  »3را در  30قسمت بر عهده داشته
و گروه تولید با ش��روع فصل پاییز به شمال و
شهر رامسر و جنوب کشور سفر خواهند کرد.
ب��ه گزارش فارس ،فصل  1و  3س��تایش ،در
سالهای  90و  92از شبکه سه سیما پخش
شد .نرگس محمدی ،داریوش ارجمند ،مهدی
سلوکی ،زهرا سعیدی ،سیما تیرانداز ،محمود
عزی��زی ،مه��دی پاکدل ،حدی��ث میرامینی
و ...از بازیگ��ران فصله��ای پیش��ین ای��ن
سریال بودند.

مینا نوروزی بازیگر س��ینما و تلویزیون درباره حضور
کمرنگ��ش طی س��الهای اخیر در عرص��ه بازیگری
گفت :در طی سالهای اخیر پیشنهاداتی به من شد
که یا نقش مورد نظر را نپسندیدم یا به دلیل مسئله
مال��ی با آن پروژهها همکاری نک��ردم .بازیگر "دنیای
ش��یرین دریا" درباره حضور و فعالیت بازیگران جوان در عرصه
بازیگری بیان ک��رد :جوانان باید به عرصه بازیگری وارد ش��وند
همانگونه که ما از جوانی وارد این عرصه ش��دیم اما متاس��فانه

مگر نقش لباس است که خرید و فروش میشود

در ش��رایط کنونی فروش نقش رایج شده است که
در گذشته نبود ،به طوری که وقتی به من بازی در
یک نقش پیشنهاد میشود و در صحنه فیلمبرداری
حضور پیدا میکنم متوجه میشوم که نقشهایی
برای فروش کنار گذاش��ته ش��ده است .نقش مگر
لباس است که به فروش میرسد اصال چه کسی باید این نقش را
بخرد! وی ادامه داد :در دورهای که در اوج بیکاری به سر میبردم
اثری برای بازی به من پیش��نهاد داده ش��د ،در دفتر مورد نظر

حاضر شدم و متوجه حضور یک مبلفروش در آن محل شدم که
به دلیل داشتن سرمایه مالی به او پیشنهاد تهیهکنندگی و ایفای
نقش اول داده ش��ده بود تا در آینده با ادامه تهیهکنندگی برای
او کارت تهیهکنندگی صادر ش��ود .به گزارش میزان ،وی شیوه
فعل��ی کار تهیهکنندگان را دارای تبعات دانس��ت و افزود :وقتی
یک فوتبالیست نقش اصلی یک اثر را بازی میکند و سوپراستار
میشود نشانه بیدر و پیکر بودن سینما است و باعث میشود که
بازیگران پیشکسوت کنار گذاشته شوند.

منوچهر نیازی:

درد است که هنرمند را میسازد

منوچهر نیازی (متولد  )1316هنرمندی است که
آثارش ترجمانی از طبیعت ایران است .او معتقد
اس��ت« :هنر یعن��ی خلق نظ��م از بینظمی و نه
برعکس» .بر همین اساس ،نیازی آثارش را از دل
نظم پیرامون بیرون میکشد و
دنیای آشفت ه و بی ِ
ن را عرضه میکند .منوچهر
نظم خاص خود آ 
ب��ا ِ
نی��ازی بومه��ای بزرگش را ط��ی مراحلی خاص
آم��اده رنگآمیزی میکند .در خلق آثارش کمتر
از قلممو و بیشتر از دستهایش کمک میگیرد.
حتی بعضاً که از قلممو استفاده میکند ،بیشتر با
انگشتان
انتهای قلممو کار میکند .در این میان،
ِ
نیازی اصلیترین نقش را در خلق آثارش برعهده
دارند .این نقاش ،در ترکیببندی آثارش ،ملهم از
جنبش موسیقایی مناس��ب خود است؛ بهطوری
که در دورههای آغازی��ن آثارش با میزانی کند و
ریتم تصاویر اوجگیرنده مواجه هستیم .در همین
ج��ا ،باید از ص��دای بینظیر نیازی نی��ز یاد کرد
ک��ه حتی بههنگام صحبت ه��م طنینش در هوا
پخش میش��ود .سالها فعالیت در اپرا و خواندن
بر صحن ه ت��االر رودکی ص��دای او را ب ه گوشها
آش��نا ساخته است .در ادامه ،مصاحبه ایلنا با این
هنرمند ،درباره زمانه و آثارش میخوانید.
ش��ما ب��ه آمری��کا رفتی��د و تاریخ هنر
خواندی��د .چرا به س��راغ رش��تهای رفتید که
بیشتر تئوری بود تا عملی؟
اس��تاد من آقای مهدی ویش��کایی در هنرستان
کمالالمل��ک به من توصیه کرد به دانش��گاه نرو.
گفت من به دانش��گاه نرفتم تو هم نرو .دانش��گاه
تقلید از تقلید اس��ت .به همی��ن خاطر ،وقتی به
آمری��کا رفتم و وارد دانش��گاه ش��دم ،هیچوقت
نخواس��تم تکنیک ی��اد بگیرم .ترس��یدم همان
چیزهای��ی که بلد بودم ه��م فراموش کنم .چون
هم��ه تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند ،اما رفتم
و تاریخ قبل و بعد از رنسانس را مطالعه کردم.

بعض��ی وقتها ِ
لب جوی مینش��ینم
و خ��اک را لمس میکن��م .این لمس
ک��ردن ،خیلی حرفها به من میزند.
همه جا هنر اس��ت بای��د فُرم و هنر را
پیدا کرد
من همیش��ه پیکاس��و را اس��تاد خودم
میدانم
بازار هنر وقتی میبیند که هنرمندی
پی��ر ش��د ه اس��ت ب��ه س��متش روی
میآورد
چ کاری
در عمرم به غیر از نقاشی هی 
نکردهام
میکنم .س��یر کارهایم از دور ه کالسیک تا مدرن
است .همه سبکها را تجربه کردهام .فکر میکنم
اگ��ر تحصی�لات دانش��گاهی داش��تم و آموزش
میدی��دم کار خودم را فرام��وش میکردم .من از
هنرستان کمالالملک ،دیپلمم را گرفتم و بعد از
ایران رفتم .اما خارج از کش��ور هم نمیتوانس��تم
بمانم .من عاشق ایرانم .وقتی برگشتم اولین کاری
که کردم ایرانگردی بود.
چه سالی به ایران بازگشتید؟
سال  2000میالدی.
همان س�الی که به آمری�کا رفتید ،وارد
دانشگاه هم شدید؟
ن��ه؛ وضع مال��یام اجازه نم��یداد .آن دوره روی
درختهای��م کار میکردم که بس��یار هم موفق
بود .بعدها هم روزها کار میکردم و شبها درس
میخواندم .از آن دانش��گاه یک م��درک گرفتم.
مدرک تحصیلی برای من مهم نیس��ت .تابلوهایم
هس��تند که مثل مدرک دکت��ری برایم اهمیت
دارند .خیلی هم مطالعه میکنم که به من خیلی
کمک میکند.

به دانشکده هنرهای زیبا نرفتید؟
نه نرفت��م .فکر میکنم خوش��بختانه نرفتم .من
مردم را میدیدم .جویها را ،گچ و خاک و گل را
وقتی باران میبارید میدیدم .همه جا فرم هست.
زیر پای کارگ��ران فرم وجود دارد .همه چیز هنر
اس��ت .اینها دانشکده هنرهای زیبای من بودند.
من تایلند بودم .لب ساحل گوشماهیها را جمع
کم میراث
میکردم و با آن تابلویی ساختم که ُح ِ
فرهنگ��ی را دارد .یکبار هم آین��های در خانه ما
شکس��ت .بعد آمدم س��ه ،چهار آین��ه دیگر هم
شکاندم و یک تابلوی دکوراتیو با آنها ساختم .یا
تابلویی که با دکمهها درست کردم .در این تابلو،
من نقطهپردازی را هم با دکمه نشان دادهام .من
خودم مطالعه میکنم و راهم را مییابم .ترسیدم
اگر به دانش��گاه ب��روم خودم را از دس��ت بدهم.
نمیگویم دانشگاه بد است ،شاید خیلی هم خوب
باش��د اما چیزی که به من اضافه میکرد ش��اید
باعث میشد من خودم را فراموش کنم.

ش��ما در یکی از تابلوهایت��ان ،پسزمینه
را ب��ا خاک کار کردهاید؛ دقیق ًا مثل تابلوهای
خاکیِ مارکوگریگوریان و غالمحسین نامی.
بله خاک است ،ولی کار با خاک را اولینبار پرویز
کالنتری انج��ام داد .بعد از آن بود که آقای نامی
ب��ا خاک کار کرد و بعد از نامی ،مارکوگریگوریان
از خ��اک بهره بُرد .من هم ب��ا خاک کار میکنم.
این یک تکنیک ثبت ش��ده که نیست .البته من
صددرص��د نمیخواه��م تحت تأثیر کس��ی قرار
بگیرم یا همانند آنها کار کنم .من همیشه خودم
لب جوی مینشینم و خاک
هستم .بعضی وقتها ِ
را لمس میکنم .این لمس کردن ،خیلی حرفها
به من میزند .همه جا هنر اس��ت باید ُفرم و هنر
را پیدا کرد.

اما شما بعدا ً به نیویورک رفتید و در آنجا
تحصیل کردید.
بله .اما من تاریخ هنر خواندم .نرفتم چطور نقاشی
کردن را بخوانم .من االن  65سال است که نقاشی

اولین دوره از کارهای شما متأثر از آثار
کالس��یک اروپاس��ت .بعد از آشنایی با جلیل
ضیاپور بود که سبک کاریتان تغییر کرد؟
م��ن از ضیاپور هم تأثیر گرفتهام .آقای ضیاپور به

«دنوو» و «بینوش» در «حقیقت»

هیروکازو کوریدا فیلمس��از
سرش��ناس ژاپن که با فیلم
اخی��رش «دزدان مغ��ازه»
برن��ده جایزه نخ��ل طالی
جش��نواره کن  2018شد،
خب��ر حض��ور دو س��تاره
ب��زرگ س��ینمای فرانس��ه
ژولی��ت بین��وش و کاتری��ن دن��وو را در پروژه
س��ینمایی جدیدش تایید کرده است .پیش از
این ،حضور ایتن ه��وک بازیگر آمریکایی فیلم
«پس��رانگی» و لودیوین سنیه بازیگر فرانسوی
نامزد دو جایزه س��زار در فیل��م بعدی کوریدا
قطعی شده بود .به نوشته ورایتی ،فیلمبرداری
این پروژه س��ینمایی با عن��وان «حقیقت» در
طول ماه اکتبر و نوامبر امسال در فرانسه انجام
میش��ود .کوریدا فیلم جدیدش را برای اکران
 2019آماده میکند .بینوش و هوک نقش زن

و شوهری را بازی میکنند
که بعد از انتشار زندگینامه
خودنوش��ت م��ادر بینوش
(با ب��ازی دن��وو) از آمریکا
به فرانس��ه برمیگردند .در
جری��ان این تجدی��د دیدار
حقای��ق گوناگون��ی برم�لا
میشود .فیلمنامه این پروژه سینمایی براساس
نمایشنامهای که کوریدا  15سال پیش نوشته،
مقاب��ل دوربین خواهد رف��ت .اگرچه خود این
نمایشنامه تا امروز روی صحنه اجرا نشده است.
کوریدا با حضور در مراسم اکران «دزدان مغازه»
در توکیو در گفتوگو با خبرنگاران نس��بت به
درز ک��ردن اخبار مربوط به فیلم جدیدش ابراز
ناراحت��ی کرد .او گفته« :معلوم نیس��ت چقدر
از جزئیات پروژه به بی��رون درز کرده از جمله
اسامی بازیگرها و میزان دستمزدشان».

هنرس��تان ما میآمدند و من از شاگردانش بودم.
سرکالس به ما میگفتند بروید در خیابان و آدمها
را ببینید و نگاه کنید که فرمش��ان به چه صورت
است .روز دیگر میآمدند و به ما میگفتند بروید
و یخهای که از ناودانها آویزان شده را ببینید .با
این حرفها ذهن ما را باز میکردند .در هنرستان
کمالالملک آقای داوودی و حس��ین ش��یخ رئال
کار میکردن��د ولی ضیاپور ،اس��تاد ویش��کایی و
منوچهر یکتایی هیجان دیگری را در ما به وجود
میآوردند .محمود اولیا هم از اساتید ما بود .اولیا،
رامبراند ایران محسوب میشود ولی متاسفانه این
روزها خبری از او نیس��ت .کارهایش شاهکار بود.
دکتر کیانی در هنرستان آناتومی تدریس میکرد.
حسین بهزاد هم مینیاتور درس میداد .هنرستان
ما ابتدا در س��ه راه ژاله بود .بعد به مرکز هنرهای
زیبا منتقل شد و سپس در خیابان تنکابن ماندگار
ش��د .من همدورههای خوبی داشتم :رضا بانگیز،
جعفر روحبخش ،منصور قندریز و ....من آتلیهای
داشتم در میدان فردوس��ی که سهراب گهگاهی
میآمد پیش��م .من و سهراب س��پهری روی تنه
درخت کار میکردیم .من با درختهایم شناخته
ش��دهام .ما هیچکدام تحت تأثیر دیگری نبودیم.
قدیم در ایران فقط من و سهراب روی تن ه درخت
کار میکردیم .تنههای درخت س��هراب ،با رنگ
قهوهای ش��ماره ( 3یا ا َ ْم َبر) کار شده که قهوهای
تندی است اما تنههای درخت من بیشتر رنگین
و رنگباز است .زمینهی کارهایم هم بیشتر حالت
نقطهپردازی است .کارهای سهراب بیشتر در یک
پونالیزه قرار میگیرد .من همیشه پیکاسو را استاد
خ��ودم میدانم .نه به این منظور که از کارهایش
کپ��ی کنم .بلک��ه از روان و راهی ک��ه طی کرده
اس��ت الهام میگیرم .همه جا هنراست .وانگوگ
وقتی گوشش را برید دیوانه نبود .میخواست پیدا
ش��ود و بقیه افراد بفهمند که او چه کسی است.
چیزهایی در هنر هست که مردم درک نمیکنند.
مثل من که از روی زمین پوست درختان را جمع
میکن��م ولی مردم ش��اید نفهمند و م��را دیوانه
خطاب کنند .من نمیتوانم معنی کارم را برایشان
توضیح دهم ولی آمدم و این تابلو را س��اختم که
از دید خودم ش��اهکار اس��ت .هنر چیز عجیب و
غریبی است و با درد ساخته میشود .هنرمندانی
مانند مودیلیانی و میکل آنژ این درد را داشتهاند.

درد است که هنرمند را میسازد.
فروش کارهایتان به چه صورت است؟
م��ن کارهایم را در آتلیهام ب��ه نمایش میگذارم.
هرکس عالقه داشته باشد میآید و خرید میکند.
جنبه تجاری کارم را هیچوقت در نظر نمیگیرم.
ب��ازار هنر وقتی میبیند که هنرمندی پیر ش��ده
اس��ت به س��متش روی م��یآورد .مث��ل پرویز
کالنت��ری که قیمت کارهای��ش در اواخر عمرش
خیلی باال رفت .این اقبال به خاطر س��ن هنرمند
و اثر است.
قیمتها را خودتان انتخاب میکنید؟
بله؛ متناسب با افراد و ذوقی که برای خرید دارند
قیمتها را مشخص میکنم .اما من تاجر نیستم،
هنرمندم .بارها ش��ده که اش��خاصی ب��ه آتلیهام
آمدهان��د و خواس��تهاند اثری را بخرن��د .البهالی
صحبتهایشان ش��نیدم که میگفتند فالن کار
را بخری��م چون ب��ه دکور خانهم��ان میآید .من
هم بهش��ان گفتهام خیلی معذرت میخواهم این
کارها فروشی نیس��ت و رفتهاند .من ارزش برای
کارهایم قائلم .آنها باید دکوراس��یون خانهشان
را ب��ه خاطر کار من عوض کنن��د ،نه اینکه فالن
کاری را از من بخرند ،چون که به دکور خانهشان
میخورد .من  65س��ال است که نقاشی میکنم
و س��عی کردهام که در جا نزنم .شما اگر کارهای
 60سال پیش مرا ببینید ،کام ً
ال کالسیک است؛
عین عکس .کارهای��م را پلهپله آوردهام جلو .من
چ کاری نکردهام.
در عم��رم به غیر از نقاش��ی هی 
قدی��م روزی  16س��اعت کار میک��ردم ،اما حاال
بیش��تر از یک��ی دو س��اعت در روز نمیتوان��م
کار کنم.
رابطه ش��ما با هنرمندان خارجی به چه
صورت بود؟
نه عالقهای داشتم و نه رابطهای در کار بود.
به زودی ش��اهد نمایش��گاهی از ش��ما
خواهیم بود؟
ظ��رف چند ماه آین��ده ،نمایش��گاهی در پاریس
خواهم داشت که یک نمایشگاه انفرادی است.

درگذشت فرزند فروغ

کامیار ش��اپور ،فرزند فروغ
فرخزاد و پرویز ش��اپور ،در
۶۶س��الگی از دنیا رفت .او
نقاشی میکش��ید و مدتی
ه��م در موس��یقی خیابانی
فعالی��ت داش��ت .افس��انه
بیات ،دخت��ر پوران فرخزاد
و دخترخال��ه کامی��ار ش��اپور ،ب��ا تأیید خبر
درگذش��ت او گفت« :کامیار مدت��ی به خاطر
ریههایش در بیمارس��تان بس��تری بود اما روز
گذش��ته ( ۲۵تیرماه) نزدی��ک صبح به خاطر
ایس��ت قلبی از دنیا رفت ».او ب��ا بیان اینکه
زمان مراسم خاکس��پاری کامیار شاپور هنوز
مشخص نیس��ت ،افزود« :تنها بازماندهها من و
داییام هس��تیم که او نیز خیلی مریض است.
فکر میکن��م مراحل اداری خاکس��پاری هم
دو س��ه روزی زم��ان میبرد ».کامیار ش��اپور،

فرزند فروغ فرخزاد و پرویز
ش��اپور ،متول��د  ۲۹خرداد
 ۱۳۳۱بود؛ پس��ری که هم
ف��روغ در ش��عرهایش به او
اش��اره کرده ،و هم شاپور از
نامش« ،کام��ی» ،بهعنوان
نام مس��تعار خود اس��تفاده
کرده است .او نقاشی میکشید و مدتی هم در
موسیقی خیابانی فعالیت داشت .مجموعه شعر
«عشق یک مجسم ه فلزیست و نورهای معطر
طالیی»« ،خودنویس��م را از آفتاب پر میکنم»
(نامههای پرویز ش��اپور ب��ه فرزندش کامیار) با
گ��ردآوری و تنظی��م فرناز تبری��زی و کامیار
ش��اپور و «اولی��ن تپشهای عاش��قانه قلبم»
(نامهه��ای ف��روغ فرخ��زاد به همس��رش) ،به
کوش��ش عم��ران صالح��ی و کامیار ش��اپور
کتابهای بهجامانده از کامیار شاپور هستند.

روایت مژده سجادی از نمایشگاه «در جنگل ما» در گالری شیرین
ی مژده س��جادی با عنوان "در
نمایش��گاه نقاش 
جنگل ما" در گالری ش��یرین برپاس��ت .در این
نمایش��گاه  10تابلوی نقاشی رنگ روغن و یک
اثر ویدئو به نمایش درآمده است .سجادی درباره
ش��کلگیری این مجموعه گفت :ایده اولیه را از
نقش برجستههای طاق بستان گرفتم که در آنها
ورود خسرو پرویز به ش��کارگاه ،مراحل شکار و
پس از آن خروج از ش��کارگاه را شاهد هستیم.
س��جادی ادامه داد :اما آثار م��ن در تضاد با آن
تصاوی��ر آرمانی اس��ت که از پادش��اهان تصویر

انفعال و تکرار در شرایط ناامن
میش��د .آدمهای تابلوهای من در یک س��یکل
معیوب هس��تند و تالش میکنند از یک فضای
بس��ته و محدود خارج شوند اما توان این کار را
ندارند .عنوان "جنگل ما" اشاره به فضای ناامنی
دارد ک��ه انس��ان در آن گرفتار ش��ده و در عین
حال همه ما در آن سهیم هستیم .او با اشاره به
وجود حیوانات مختلف در این آثار گفت :گرگها
و س��ایر حیوانات هم مثل آدمها حالتی منفعل
دارند و حضور آنها بیشتر به معنای وجود ناامنی
اس��ت .همه چیز در این جنگل حالت نامنظم و

منفعل دارد و آدمها با اینکه در همه پالنها در
حال تکرار هس��تند اما تا آخر هیچ کاری انجام
نمیدهند .س��جادی درب��اره پالنبندی آثارش
گفت :بیشتر آثار من با موضوع تکرار است و در
نمایشگاه نخست هم به تکرار در زندگی روزمره
زنان پرداخته بودم .من از زندگی روزمره عکاسی
میکردم و احساس کردم همین عکاسی متوالی،
تک��رار در زندگی آدمه��ا را نمایش میدهد .در
نتیجه فک��ر کردم فریمبندی آثار میتواند تکرار
را بهت��ر نمایان کند .این تکرار برای نمایش یک

احس��اس افس��ردگی گاه به گاه است که نتیجه
کارهایی اس��ت که انجام میدهیم اما در زندگی
ما چن��دان نتیجهبخش نیس��تند .ب��ه گزارش
ی مژده سجادی تا
هنرآنالین ،نمایش��گاه نقاش�� 
 3مردادماه در گالری شیرین دایر است.

