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حواشی گالری تهمینه میالنی

لطفاکپینکنید

آفتاب یزد – گروه شــبکه« :فیلمهایی
که نســاختم» نام عنوان اولین نمایشگاه
نقاشی تهمینه میالنی کارگردان کشورمان
است که در روز جمعه برگزار شد .در این
روز بسیاری از مردم آمده بودند تا ضمن
دیدن آثــار این کارگــردان عکسهایی
را هم بــه یادگار با او به ثبت برســانند.
اما این نمایشــگاه
و نقاشــیهای این
کارگــردان خالی از
حاشیه نبود چرا که
از زمان افتتاحیه این
نمایشگاه ،هنرمندان
و کارشناسان هنری
نسبت به نقاشیهای
تهمینــه میالنی و
قیمت باالی این آثار
اعتراضهای خود را
به صورتهای مختلف
اعالم کــرده بودند.
اما آنچه که بیشــتر
حاشیه ســاز شد؛
کپیبودنتعدادیازآثار
او از نقاشــیهای دو
هنرمند خارجی است!
در واقع تعدادی از هنرمندان نقاشیهای
ی شــده از
تهمینه میالنی را ضعیف و کپ 
آثــار « »jenny meilihoveکه در حوزه
طراحی کتاب کودک و کارت پستال فعال
اســت و برخی آثار «آمادئو مودیلیانی»
نقاش مشهور ایتالیایی برشمردند.
از واکنش تهمینه میالنی تا لغو نمایشگاه

به دنبــال این اتفاق تهمینــه میالنی در
صفحه اینســتاگرام گالری ایوان در مورد
یک اثر کپی شــده از jenny meilihove
ابراز تاسف و همچنین اعالم کرده بود که

هر گونه صدمه وارد شده را جبران میکند.
وی همچنین در مورد مسئول گالری ایوان
و افرادی که او را متهم به کســب درآمد
میکنند ،بیان کرده کــه همه عواید این
نمایشگاهبهمصارفخیریهمیرسد.اماقبلاز
عذرخواهی تهمینه میالنی گویا در صفحه
اینستاگرامش در پاسخ به کپی بودن آثارش
گفته بود «:چون من
و صاحب اثــر هر دو
کــودک درون فعالی
داریم احتماال خیلی
ناخودآگاه کارش روی
اثر هنــری من تاثیر
داشته است»
اما حجــم انتقادها
و واکنشهــا به این
کارگــردان طــوری
بود کــه گالری ایوان
نمایشگاه این فیلمساز
را لغو کرد.

حمید فرخ نژاد با
انتشــار فیلمی از هتک حرمت به پرچم ایران
توسط مهاجمان به
کنســولگری ایران در بصره در اینستاگرامش
نوشت«:اینو گذ
اشتم که ببینیم و یاد بگیریم چقدر بی احترامی به
پرچم یک ک
شور
کار
زش
تيه»

واکنش کاربران

نمایشــگاه تهمینه
میالنی و کپی کردن
او از آثار یک هنرمند
خارجی واکنشهای کاربران شــبکههای
اجتماعی را نیز در پی داشت.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است:
«تعطیلی نمایشگاه تهمینه میالنی از این
حیث مبارکه که باقی هنرمندان ،یه خورده
محتاطتر از قبل دست به خبط میزنند»
فرد دیگری مینویسد «:نقاشی که تهمینه
میالنی کار رو ازش کپی کرده به کار خودش
میگه تصویرسازی نه نقاشی ،بعد میالنی
سفت و سخت به خودش میگه نقاش»
دیگــری نوشــت «:اصــا ازش انتظار
نداشــتم!آخه چه کاریه وقتی تواناییشو

نداری خب نقاشــی بکش نمایشگاه چرا
دیگه! »
یکی دیگر از کاربران گفته است «:ایشون
عالوه بر فیلمسازی و نقاشی ،در روانکاوی
هم اعجوبه است المصب»
کاربران دیگر نوشــتهاند «:تهمینه میالنی
نمایشگاهنقاشیگذاشته.نقاشااعتراضکردن
و گفتــن کارات چقدر ضعیفــه و برو به
سینمات برس .بعد معلوم شد کپی ضعیف
کارای خارجــی بوده» «،خانــم تهمینه
میالنی ای کاش اســم نمایشگاهتون رو
از فیلمهایی که نســاختم بــه کارهایی
که کپی نکردم تغییر میدادید تا شــاید
بتونیم از پســت آخر اینســتاگرامتون
در رابطه با اینکه تــازه متوجه این همه
شباهت شــدید صرف نظر کنیم !» «،من
که نه هنرمندم نه چیزی احساس میکنم
به شعور م توهین شــده با این نمایشگاه
میالنی» «،تهمینه میالنی شوخی شوخی
قیمــت  15و  20میلیون روی کاراشــون
گذاشــتند ،یه ســری هم جدی جدی
خریدنــد و از همه بدتر کپــی بود جای
تاســف داره» «،خداروشکر خانم تهمینه
میالنی تا حدودی اقرار کرد کاراش کپی بودن
البته هنوزم میگه تــوی ناخودآگاهم بود»،
« نقاشــان زیادی از نمایشــگاه نقاشی
تهمینه میالنی گله مند و عصبانی شدند،

واکنش کیهان به هشتگ #من_و_سانسورچی

فرار روبه جلو

 #منوسانسورچی

آفتاب یزد – گروه شبکه :هشتگ«#من_و_
سانسورچی» هشتگی بود که توسط امیرمهدی
ژوله نویسنده کشورمان در راستای بیان خاطرات
هنرمندان از سانسورهایی در پشت صحنهها که
شاید هیچ گاه به چشم مخاطبان نمیآمد ،ایجاد
شد .خیلی زود این اتفاق با استقبال بسیاری از
هنرمندان روبه رو شــد و آنهــا هم خاطراتی را
در این خصوص در صفحاتشــان منتشر کردند.
اما به دنبال شکل گرفتن این کمپین ،طرفداران
صدا و ســیما به انتقــاد از منتقدان سانســور
پرداختند .مثال یکی از ارزیابان تلویزیونی معتقد
است که « آن چیزی که درباره بازبینی محتوا در
رسانه ملی شاهد آن هستیم جو زدگیای است

که ســلبریتیها میخواهند با اســتفاده از آن
خودشــان را مطرح کنند .قطعا اگر در پشــت
این اظهارات نسبت به ماهیت ممیزیها آگاهی
وجود داشت ،شــاهد این حرفها نبودیم .یک
بازیگــر که چند دیالوگ میگویــد و میرود یا
نویســندهای که متنها نوشــته است ،چندان
اطالعی از قوانین ممیزی در صداوســیما ندارند
و صرفاً وقتی جوی در فضای مجازی راه میافتد
میخواهند با آن همراه باشــند و شــلوغ کنند.
طبق قانون پوشــش بانوان در صداوسیما باید
براساس شئونات اسالمی باشد و صراحتاً تاکید
شده اســت که برآمدگیهای زنانه نباید پخش
شــود یا درباره اختالط زن و مرد ،حدیث داریم

که اگر زن و مرد نامحرمی در فضای بستهای با هم
تنها باشند ،نفر سوم شیطان خواهد بود .وقتی یک
هنرمند این آگاهی دینی را ندارد و چنین تصویری
را نشان میدهد ،ممیز باید وارد عمل شود».
حاالاینبارنوبتروزنامههمیشهمنتقدکیهان است
که نســبت به هشتگ«#من_و_سانسورچی»
واکنش نشــان دهد .روزنامه کیهان در این باره
نوشت « :مدتی است که سینماگران ورشکسته
برای «دیده شــدن» رو به حاشیهســازیهای
مبتذلــی آوردهانــد .تازهترین حاشیهســازی
ورشکستههای ســینما و تلویزیون ،به اصطالح
افشاگری درباره سانســورهای تلویزیون است!
این رویداد از فیلمنامهنویســی شــروع شد که

ولی دلیلش پرواضحه حمایت گالری داران
واذهان عمومی از سلبریتیهاســت فارغ
از نقد حرفهای آثارشــان بدوراز تعارف
تکه پاره کردن ،نقاشــی کردن مثل حق
آزادی بیان میمونه .هر کی خواست باید
بتونه نقاشــی کنه .اما پروسه نمایشگاه
انفرادی گذاشــتن ،گیریم توی یه گالری
درجه ،2ماجراش فــرق داره .یه رونده.
مثل ســینماییها که یهو نمیتونن فیلم
بلند داستانی بسازن .چند تا فیلم کوتاه
و مستند اول نباید بسازن؟» «،یعنی این
تهمینــه میالنی مشــاوری چیزی نداره
بهش بگه بیشتر از این دست و پا نزن ؟»،
«خیلی دوســت دارم در موقعیتهایی
مثل این روزهای تهمینــه میالنی بتونم
با طرف صریــح صحبت کنم و ببینم چی
تو ذهنش گذشــته و چه دلیلی داره که
اینطوری خودزنی میکنه» «،هنرمندایی
که از آثار فاخر خانم میالنی دیدن کردن،
آیا روشون شده تو چشماش نگاه کنن و
بگن بهبه کارهاتون عالی و بینظیر بود؟»،
«غمگینم؛ مثل نقاشی که تهمینه میالنی
نقاشیش رو کپی کرد و  20میلیون قیمت
روش گذاشــت» «،نقاشی تهمینه میالنی
هفت ســاله از تهران در گالریاش! چرا
نقاشیهاتون رو به آدرس تهران -میدان
آرژانتین ... -نمیفرستید؟!».

جشن هفتادمین سا
لگرد تاسیس جمهوری خلق کره (کره شمالی)
در پیونگ یانگ

ماسک گاز دست ساز در شهر ادلب سوریه

مدتهاســت هیچ کار قابل توجهی نداشــته و
مدتی اســت که به عرصه بازیگــری رو آورده و
در این زمینه نیز موفقیتی کســب نکرده است.
او بــه طرح مطالبی پرداخــت که صرفا جنبه
سرگرمکنندگی داشــت .پس از وی نوبت به
شــمار اندکی از این افراد رســید تا به انتشار
ن بــاره بپردازند اما جای
مطالب خــود در ای 
سؤال اســت که این سینماگران میانمایه اگر
با سانسورهای صدا و سیما مشکل داشتند چرا
همواره با رســانه ملی همکاری میکردند؟چرا
تا وقتی که دستمزدهای آنچنانی میگرفتند،
ســاکت بودند اما حاال که هیــچ کس به آنها
کاری نمیســپارد برای جلب توجه دســت به
نوشتن چنین مطالبی بردهاند؟»
یک نکته

روزنامه کیهــان در حالی به واکنش هنرمندان
به سانسورهای تلویزیون پرداخته است که خود
به صورت ناشــیانه فرار روبه جلو کرده اســت.
ای کاش این رســانه مدعی در کنار ناسزاهایی
که نثار این افراد نموده حداقل چند خط توضیح
سر این سانسورهای عجیب و غریب در
می داد ّ
رســانه ملی چیست که این واکنش ها را در پی
داشته است.

هیالری کلینتون
در جشن پنجاهمین سال تاسیس برند معروف
آمریکایی «رالف ل
ورن» در شــهر نیویورک آمریکا در کنار همسر
مالک برند

کامنت امروز
 #امیر -علی اکبری

#

هشتگهای

داغ

به زانــو در آوردن
دانیل اومیالنژوک
معروف به «خرس
لهســتانی» توسط
امیر علــی اکبری مبارز
ایرانی رشــته رزمی ...آنهم در مبارزهای سخت در
سازمان ...روســیه در سه راند پنج دقیقهای از آن
خبرهای خوشــحال کنندهای بوده که به سرعت
مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت
و هشتگ« #امیر-علی اکبری» را در این فضا داغ
کرد .بسیاری از کابران از این هرکول ایرانی تشکر
کرده و پیــروزیاش را تبریــک گفتهاند .گفتنی
اســت که علیاکبری پیش از این ۹مبارزه در این
رشته داشته که ۸پیروزی و یک باخت حاصل آن
بوده است.

#کنسولگری

حمله جمعه شــب
تعدادی از معترضان
در بصــره بــه
کنســولگری ایران در
این کشــور همچنــان از
بحثهای داغ کاربران شبکههای اجتماعی است .آنها
این ماجرا را با هشتگ«#کنسولگری یا بصره» دنبال
و درباره این اتفاق اظهار نظر میکنند .در پی آتش زدن
کنســولگری ایران در بصره که باعث وارد شــدن
خسارات زیادی به کنســولگری ایران شد ،وزارت
خارجه جمهوری اســامی ایران با انتشار بیانیهای
با محکــوم کردن این حمله وحشــیانه و تاکید بر
مسئولیت دولت عراق در این زمینه ،به صورت شبانه
سفیر عراق در ایران را احضار کرد و مراتب اعتراض
جمهوری اسالمی ایران را به وی اعالم کرد.

#احتکار

گرانیهــای اخیر از
خودرویداخلیچون
پراید و پوشک بچه
گرفتــه تا بســیاری
از اقالم مصرفــی دیگر و
همچنین افزایش دالر باعث شــده که مردم به این
شرایط معترض شوند .از همین رو آنها واکنششان
به ایــن اتفاقات را از طریق شــبکههای اجتماعی
با هشــتگهای متفاوتی چــون (#گرانی # ،پراید،
#پوشک بچه » نشان میدهند .اما در این میان آنچه
که باعث تعجب بیشترشان گشته احتکار این اقالم
توسط عدهای سودجو برای دریافت سود بیشتر است.
از همین رو کاربران شبکههای اجتماعی اعتراضشان
به این افراد را با هشتگ«#احتکار» نشان میدهند و
اقدامشان را مغموم و غیر انسانی خواندهاند.

یک کنش
و دو واکنش؟!
محمد ماکویی
ستون نویس

این روزها رابطه ترکیه -آمریکا هم کامال شکراب
شده اســت .وضع تعرفههای سنگین گمرکی
اجناس ترک توســط ایاالت متحــده آمریکا
موجبات سقوط ارزش لیر ترکیه در قبال دالر
آمریــکا را فراهم آورده و این موضوع نارضایتی
ساکنین کشــور ترکیه را رقم زده است .مردم
ناراضی ،برای نشان دادن خشم و عصبانیت خود
سراغ واحد پول آمریکا رفته و جهت نشان دادن
اینکه برای آن ارزشی قائل نیستند،دالر را آتش زده
یا اقدام به ریز ریز نمــودن آن کردهاند .درباره
فعالیتهایی که طرفداران اردوغان نمودهاند و

بالهای زمینی که ایشــان بر سر دالر آوردهاند،
تصاویــر و فیلمهایی دیدنی موجود اســت که
میتواند مورد مشــاهده عالقمندان قرار گیرد.
درســت اســت که نگارنده توهین بــه واحد
پول هیچ کشــوری را امری درست و شایسته
نمیداند ،اما اگــر کار مردم ترکیه را با واکنش
مــردم هم میهــن خودمان مقایســه کرده و
به یاد بیاوریم که چگونه به مجرد شنیدن خبر
«تحریمهایی در راه است» جلو صرافیها صف
کشــیدند یا در شــبکههای اجتماعی مجازی
اقدام به تمسخر واحد پول کشورمان نمودیم،
به خوبی خواهیم دانست که چرا اردوغان برای
گذر از بحران  ،کاری به مراتب سادهتر از روحانی
پیش رو داشــته و به چه دلیل اولی قادر است
به مراتب بیش از دومی روی مردم کشــورش
حسابی ویژه باز نماید!

