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جشنواره فجر دیگر پالن اول فیلمسازان ما نیست
علیرضا رئیسیان کارگردان امسال با فیلم "مردی بدون سایه" در
سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد .او پیش از این
دردور سیزدهم برای فیلم"سفر" دیپلم افتخار بهترین فیلم اول
را از آن خود کرد و در شــانزدهمین جشن نیز برای فیلم"بانوی
اردیبهشــت" برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد .ضمن این که
ســه دوره نیز نامزد بهترین فیلــم ،بهترین کارگردانی و بهترین
فیلمهای اول و دوم بود .او درباره تاثیر برگزاری جشــنواره فیلم
فجر بر ســینمای ایران گفت :به نظرم تفکیک جشــنواره به دو

بخش داخلی و بینالمللی کار زائدی بود که به انجام
رسید و بیشتر به جهت سرمایهگذاری دبیر جشنواره
در بخــش بینالمللی این اتفاق را شــاهد بودیم تا
فیلمهای خود و دوستان خود را از این طریق حمایت
کنند .کار بیهــودهای بود .بیهودهتر آن اســت که
همچنان بر همین رویه تداوم پیدا کند ،اما اتفاقات اخیر چندان
این نکته را تأیید نمیکند .حداقل در سال گذشته شاهد بودیم
که فیلمهای پرفروش هیچکدام در جشــنواره حضور نداشتند.

کامبیزدرمبخش:

فرهنگی
به گزارش هنرآنالین ،رئیسیان همچنین ادامه داد:
در نتیجه فیلم فجر دیگر پالن اول فیلمســازان ما
نیســت و باعث تأسف است که یک جشنواره تا این
میزان تأثیرگذاری به شرایطی دچار شود که دیگر از
محبوبیت و اقبالی که از سوی فیلمسازان نسبت به
آن میشد خارج شود .به نظر من در نخستین قدم باید دو بخش
بینالملل و داخلی را بار دیگر ادغام کرد و با استفاده از تمهیداتی
سعی در بهبود شرایط برگزاری این جشنواره داشته باشیم.

ابراهیمحقیقی:

کودک درونم
هنرهای تجسمی نیاز به
سالن بین المللی دارد هنوز در سینما آرزو دارد

کامبیز درمبخش طراح و کاریکاتوریست پیشکسوت
که داوری بخش کارتون و کاریکاتور را در یازدهمین
جشنواره تسجمی فجر بر عهده دارد ،در گفتوگویی
با ایســنا در بررســی این رویداد فرهنگی ،با بیان
اینکه «هر ســال تجربیاتی به این جشنواره اضافه
میشــود» ،اظهار کرد :به عنوان مثال در دورههای
گذشــته داوران در هر رشتهای باید نظر میدادند،
اما امســال هر داوری باید در رشته تخصصی خود
اظهار نظر کند .پیشــتر شرایط اینگونه بود که اگر
داوری در حوزه خوشنویسی تخخصص دارد ،درباره
ویدئوآرت نیز اظهار نظر میکــرد که طبیعتاً کار
چندان شایستهای نبود .او یادآور شد :من همیشه
عیبها را میگویم ،چون دوســت هســتم و فکر
میکنم با تعریف کردنهای الکی هیچگاه پیشرفت
نمیکنیم؛ بنابراین سعی میکنم هر جا که مشکلی
هســت بگویم .این کاریکاتوریست در پاسخ به این
پرسش که برای رسیدن به یک جشنواره تجسمی
فجر استاندارد چه مسیری را در پیش داریم ،گفت:
مسیر طوالنی و سخت است؛ اولین مسئله این است
که پول کافی برای این کار وجود ندارد و همیشــه
با کسری بودجه مواجه بودهایم .دومین مسئله این
است که جای مشــخصی برای برگزاری جشنواره
تجســمی فجر وجود ندارد .ایران جایی را کم دارد
که هنرهای تجســمیاش را بتواند عرضه کند .در
واقع ما نیاز به یک سالن بینالمللی داریم که بتوانیم

هنرهای تجسمی امروز را در آن به نمایش درآوریم.
زمانی موزه هنرهای معاصر برای اینکه کار بود ،اما
سال گذشته شــاهد بودیم که امکان پوشش این
حجم از آثار نداشت و برخی هنرمندان نتوانستند
آثارشــان را به نمایش بگذارند .او خاطرنشان کرد:
همانند سایر کشورهای دنیا نیاز به مرکز بزرگی برای
ارائه آثار تجســمی داریم ،اما متأسفانه هنوز به این
موضوع توجه نشده است .کنار موزه هنرهای معاصر
زمین وسیعی وجود دارد که به بازارچه تبدیل شده
اســت ،در حالی که با توجه به این ظرفیت باید از
سالها پیش آن را میساختند .این کاریکاتوریست
همچنین درباره تأثیر برگزاری جشــنواره هنرهای
تجســمی فجر بر فعالیت حرفهای هنرمندان این
عرصه ،گفت :برخی هنرمندان ایرانی معموالً دنبال
بهانهای میگردند و خودشان خیلی کار نمیکنند و
این خیلی بد است .در واقع باید موقعیتی پیش بیاید
تا برخی هنرمندان شــروع به کار کردن کنند .در
حالی که هنرمند باید هر روز هنرمند باشد و هر روز
خلق و ابداع کند .به نظرم کسی که منتظر جریانها
و رویدادهای هنری میماند ،اص ً
ال هنرمند نیست .به
گزارش ایسنا ،درمبخش خاطرنشان کرد :وجود این
جشنوارهها از این نظر خوب است که به یک نحوی
هنرمندان را به میدان میکشد ،اما در عین حال باز
هم مشکالت بسیار زیادی وجود دارد که باید روی
آنها تمرکز کرد و وقت گذاشت.

ابراهیم حقیقی هنرمند عرصه هنرهای تجسمی که
فارغالتحصیل رشته معماری است ،هیچگاه در این
حوزه کاری جدی نکرده و از همان ابتدای تحصیل
در دانشکده هنرهای زیبا ،پایش به تئاتر و سینما باز
شده و پیش از انقالب شروع به فیلمسازی میکند.
این تجربه بعدها با وجود آنکه میتوانست جدیتر
شود به خواست خودش ادامه پیدا نکرد و او اگرچه
آرزو یا شاید حسرت کارگردانی سینما را همچنان به
دل دارد اما مانعی را که سالها قبل داشت هنوز هم
بر سر راه فیلمسازیاش میبیند .این هنرمند درباره
وضعیت اسفناک پوسترهای فیلمها و سریالها در
شبکه نمایش خانگی گفت« :شبکه نمایش خانگی
وضع بسیار قابل نقدی دارد چون شیشهی ویترین
بقالیها مکان نصب پوسترهای سینما شده و ما در
تهران هیچ مکانی برای نصب پوســتر فیلم یا تئاتر
نداریم .این موضوع را در تمام دورههای شــهرداران
مختلف در جلســاتی مطرح کردهام و نمیدانم چرا
اینقدر پوســترهای ما به سمت سخیف شدن رفته
و انگار باید صرفاً وسیلهای برای برگشت سرمایه و
فروش بیشــتر باشد .اما برخالف وضعیتی که برای
پوسترهای سینما شاهدیم ،پوسترهای تئاتر ما واقعاً
قابل رقابت با پوسترهای جهان و هنوز جزو آثار نخبه
گرافیک ایران هستند ».وی در ادامه به آمار اجرای
یکصد نمایش در تهران اشــاره کرده و گفت« :این
نمایشها همه پوستر دارند و حداقل  ۵۰مورد آنها

واقعاً خوب است ،اما آیا جایی برای نصب دارند؟ این
پوسترها هر چه باشند ،به ابتذال کشیده نشدهاند در
حالی که در سینما پوسترها به دلیل اینکه بیلبورد
دارند و ســر در سینما قرار میگیرند نهایت دوران
فروماندگی خود را ســپری میکنند ».حقیقی که
نارضایتی و ناراحتی از هر عاملی که صرفاً به دنبال
پول باشــد در کالمش پیداســت ،این وضعیت را
دلیل تمایلش به انجام کارهایی در سینما دانسته و
خاطرنشانکرد«:نمیخواستمارتباطمباسینماقطع
شود چون همچنان ارتباط با سینما و درون آن بودن
را جزو عالیق خود میدانم ».این هنرمند در بخش
دیگری از ســخنانش درباره آرزویش و اینکه پس
از ســالها حضور در سینما خود را چطور میبیند،
خاطرنشــان کرد« :من در این سالها فقط تجربه
کردم .قب ً
ال هم گفتهام ،به نظرم آدمها چند گونهاند؛
یا جنگ میکنند یا خرید و فروش و معامله میکند و
یک دسته سومی هم هستند که بازی میکنند چون
هنوز کودک درونشان زنده است .من بازی میکنم
فقط بازیچهام عوض میشود .وقتی هم بازی میکنم
خیلی خوشــحالم .این خوشــحالی برای خود من
کفایت میکند چون نه تنها بازی میکنم بلکه برایش
پول هم به من میدهند در حالی که من خوشــی
خودم را داشتهام ،اما با این حال کودک درونم ،هنوز
در سینما آرزویی دارد که همان فیلمسازی است ولی
با این مناسبات عملی نمیشود!»
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«دنیای گمشده» کلید خورد
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «دنیای گمشده» با انجام تست گریم نهایی بازیگران آغاز
شد« .دنیای گمشده» قرار است از  ۱۷فروردین سال آینده روی آنتن شبکه دوم سیما رود.
به همین خاطر از چند هفته آینده مراحل فنی نیز همزمان با تصویربرداری آغاز خواهد شد
تا سریال برای پخش به موقع آماده شود .ثریا قاسمی ،داریوش کاردان ،بهنوش بختیاری،
امیرحسین صدیق و ...بازیگران اصلی این سریال  ۱۵قسمتی هستند.

کوتاه از هنر

خبر استعفای وزیر ارشاد
تکذیبشد

از صبــح روز گذشــته در فضــای خبرهایی
پیرامون استعفای ســیدعباس صالحی (وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی) از این سمت مطرح
شــد .در همین راستا ،همایون امیرزاده (مدیر
روابطعمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
با تکذیب این اســتعفا گفت :انتشار استعفای
سیدعباس صالحی شــایعه نادرستی بوده که
متاســفانه در فضای مجازی مطرح شــده و
اص ً
ال بحث استعفای ایشان طرح نشده و خود
ایشان نیز استعفایی ننوشــته است .وی ادامه
داد :سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ
و ارشاد اســامی با قدرت به کار خود در این
وزارتخانه ادامه میدهد و ما نیز همچنان با او
همکاریمیکنیم.

«درجستجویفریده»
در اصفهان

پردیس سیتی سنتر اصفهان امروز هشتمبهمن
میزبــان نمایش مســتند «درجســتجوی
فریده» اســت .این مســتند ســاعت  ۱۹به
نمایش در میآید و پس از آن نشســت نقد
و بررســی آن با حضور کوروش عطایی یکی
از کارگردانهای این فیلم برگزار میشود .به
گزارش هنروتجربه« ،در جســتجوی فریده»
که از مســتندهای موفق دوسال اخیر است و
در سینماهای گروه هنروتجربه نیز با استقبال
خوب تماشــاگران همراه شده ،درباره زنی به
نام فریده اســت که  ۴۰ســال پیش در حرم
امام رضا(ع) رها میشــود و بعد از انتقال به
شیرخوارگاه توسط زوجی هلندی به فرزندی
گرفته و به هلند برده میشود...

هنرمندانجهان

َ
اثربنکسی
در پاریس دزدیده شد

اثر هنری که بوسیله هنرمند خیابانی ،بَنکسی
خلق شــده و به نوعــی از قربانیان حمالت
تروریستی در سال  ۲۰۱۵پردهبرداری میکند
و رو ی در تئاتر باتــاکالن که در آن  ۹۰نفر
کشته شدند کشیده شده ،سرقت شد« .اکانت
تئاتر باتاکالن» این گونه نوشــت :ما امروز با
یک احساس خشم و ناتوانی روبهرو میشویم.
کار بنکســی ،نماد یادبود و متعلق به همه -
مردم محلی ،پاریس و شهروندان جهان از ما
گرفته شــد .بر اثر حمالت  ۱۳نوامبر ۲۰۱۵
که توسط اعضای داعش انجام شد ۱۳۰ ،نفر
در سالن تئاتر ،کافه و تراس باتاکالن در شرق
پایتخت فرانســه و در ورزشگاه استادوفرانس
پاریس کشته شــدند .بر این اساس بنکسی
تصویری از یک زن ســیاه پوست غمگین را
با رنگ ســفید روی در تئاتر باتاکالن نقاشی
کرد .رســانههای محلی فرانسه گزارش دادند
که امــروز  ۲۷نوامبــر  ۲۰۱۹این اثر هنری
بنکسی توســط دزدان برداشته و توسط یک
کامیون ربوده شــده است .بنکسی نیز در ماه
ژوئن با انتشــار متنی در اینســتاگرام خود،
اصالــت این اثر هنــری را تایید کــرده بود.
کارهای این هنرمند بریتانیایی بسیار محبوب
است و قیمتهای باال را در مزایدهها به دست
میآورد .در ماه اکتبر یک نقاشــی بکنســی
که بیش از یکمیلیــون دالر در حراج لندن
فروخته شد ،فورا توسط خود وی تکه تکه شد.
به گزارش ایلنا ،خرداد ســال جاری نیز اثری
دیگر از بَنکســی در نمایشگاهی در تورنتوی
کانــادا به ســرقت رفت .ایــن تابلوی چاپی
بنکسی که «شکارچیان چرخدستی» نام دارد
حدود  ۳۸هزار دالر ارزشگذاری شده بود.

