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فرهنگی

استادان موسیقی به اندازه کافی معروف هستند
نادر مشایخی آهنگساز ،رهبر ارکستر و عضو شورای سیاستگذاری
س��ی و ششمین جشنواره موسیقی فجر ،درباره ایدههای این دوره از
جش��نواره بیان کرد :بهترین ایده جش��نواره امسال میتواند پخش
موسیقیهایی باشد که عموم جامعه نسبت به آنها شناختی ندارند.
مفهوم جش��نواره موسیقی این است که ما از چگونگی واکنش مردم
نسبت به موسیقیهای مختلف آگاه شویم؛ بنابراین باید با شناخت
از جریانهای رو ِز حوزه موس��یقی ،امکان ارائه انواع مختلف موسیقی
در جشنواره فراهم باشد .مشایخی درباره اولویتهای اصلی جشنواره

موسیقی فجر اظهار کرد :در چنین جشنوارههایی باید
اولوی��ت را با توجه به کیفیت آثار به جوانان داد؛ چرا که
استادانحوزهموسیقیبهاندازهکافیمعروفهستند.این
جشنوارهیکفضایهنریاستکهمردمباموسیقیهای
کمتر شناخته شده ،آشنا شوند .این رهبر ارکستر ادامه
داد :نقش جوانان در پیش��رفت موس��یقی امروز بسیار پررنگ است؛
متأسفانهسبکهاییمانندموسیقیالکترونیکهنوزامکانمطرحشدن
در ایران را پیدا نکرده اند .جشنواره فجر میتواند این نوع موسیقیها را

پس از تأیید کیفیت به مخاطبان معرفی کند .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ،عضو شورای سیاستگذاری سی و
ششمین جشنواره موسیقی فجر در ادامه گفت :اعضای
شورای سیاستگذاری با وزیدن نسیم تازه در این رویداد
هنریموافقهستند؛چراکهحوزهموسیقیدرحالتغییر
و تحول است .دستهای از معیارهای اخالقی ،فرهنگ جامعه ما را تعریف
میکنند،اماروشدستیابیبهاینمعیارهادرحالدگرگونشدناست.
برای برگزاری جشنواره باید به این مسئله توجه کنیم.

وقتی ممیزی ،عدم حمایت و بالتکلیفی بالی جان فعاالن هنر هفتم میشود

جای نا امنی به نام سینما !

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :یادتان هست چند سال پیش احمد
نجفی بازیگر ،تهیهکننده و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون
ایران در اقدامی عجیب ،شبانه در شورای صنفی نمایش را گل گرفت؟
این اقدام او در واقع اعتراضی بود که به نحوه اکران فیلم س��ینمایی
انجام میش��د .او همان زمان در پاس��خ به این پرس��ش که چرا این
کار را انجام میدهد ،گفت« :چرا این س��وال را از آقایان نمیپرسید؟
از کس��انی که در سینما فیلم سوزی کرده و گمان میکنند سینما
متعلق به همین پنج ،شش نفر است ،باید بدانند که اینگونه نیست؛
اگر دست از این مافیا بازیها برندارند من تا آخر آنها را رها نمیکنم؛ من
طاقت از دستدادن این همه پول را دارم؛ من برای این مملکت فیلم
ساختم؛ برای باورم فیلم ساختم؛ بروند از همان فیلمهایی که دوست
دارند بسازند که مبادا دوستانشان اذیت شوند؛ فقط به فکر خودشان
هستند؛ فیلمهای خودشان را اکران میکنند و وقتی که به فیلمهای
دیگران میرسند آن را نابود میکنند .من به آنها قول داده بودم که این
در را گل بگیرم البته در اصلی آنطرف است و من به حرمت برخی
از دوس��تان با آن در کاری ندارم ،ضمن اینکه آن در میلهکشی شده
است .این در را گل میگیرم تا اینکه به گوششان برسد و چشمشان
ببیند که پای حرفی که میزنم ،میایستم کما اینکه کارهای دیگری
که میکنم و خواهم کرد را هم ببینند .فیلم من یک سال و نیم در
نوبت بود؛ دیگر بس است ».فیلم که او درباره آن حرف میزد و به قول
خودش مورد ظلم قرار گرفته بود «من یک ایرانی ام» است .بگذریم.
مدته��ای مدیدی س��ت که اهالی س��ینما ،خصوص��ا کارگردانان و
تهیهکنندگان به ماجرای اکران فیلمهایشان انتقاد دارند .حرفشان هم
این اس��ت که در اکران فیلمهای سینمایی جانب عدالت برای همه
رعایت نمیش��ود و برخی به این دلیل که عزیزدردانه هستند مورد
لطف برخی از دست اندرکاران اکران و نمایش فیلمها قرار میگیرند
و فیلمشان در بهترین ش��رایط از بهترین سالنها استفاده میکند و
حتی اگر فیلم خوبی هم نباشد به دلیل امتیاراتی که در اکران گرفته
از فروش خوبی برخوردار خواهد شد و حداقل میتواند سرمایهای را
که بابت تولید فیلم هزینه کرده به دس��ت آورد و دچار ضرر و زیان
نشود .اما از آنجا که هر مسئله و موضوعی دو سمت و سو دارد سوی
دیگر این اقدام ناعادالنه آن است که برخی از فیلمها که سازندگانشان
س��وگلی نیستند و در هیچکدام از مراحل اکران هیچ حامی ندارند و
تک و تنها وارد حوزه س��ینما شدهاند حقشان ضایع میشود و اکران
خوبی هم به لحاظ س��النهای س��ینما و هم به لحاظ زمان نمایش
فیلم نصیبشان نمیشود ،نتیجه این شکل اکران شدن آن میشود که
فیلم توسط مخاطب دیده نشده و به قولی دچار پدیده فیلم سوزی
میشوند .اعتصاب غذای احمد نجفی و بعد هم گل گرفتن در شورای
صنفی نمایش نیز اعتراضی بود که به این ماجرا صورت گرفته بود .اما
پرسش اساسی اینجاست که چرا چنین اتفاقاتی در سینما میافتد؟
به چه علتی مافیا در سینمای ایران وجود دارد؟ این موضوع از جان
سینما چه میخواهد؟ چرا کسی جلوی این مسئله را نمیگیرد؟ چه
کسانی از وجود این مافیا در سینمای ایران سود میبرند؟ وجود چنین
معضلی چه صدماتی به پیکره سینمای ایران وارد میکند؟ همانطور
که میدانید این پدیده ش��وم تنها به صدمه زدن ب��ر بدنه اکران در
س��ینمای ایران اکتفا نکرده و چه بسیار ش��نیده و خواندهایم که در
حوزه بازیگری هم ریش��ه دوانده و موجبات افزایش بیرویه دستمزد
بازیگران را نیز فراهم آورده است ،شرایط ورود آسان برخی از بازیگران
که به «چشم سبزها» معروفند را نیز فراهم آورده ،در حالیکه بسیاری
از دانش آموختههای سینما برای ورود به حوزه بازیگری با مشکالت
متعددی مواجهند ،مافیای سینما حتی باعث شده که آنان که پول و
پارتی دارند بتوانند همیشه در سینما حضور داشته باشند و آنها که
هیچکدام از این دو مولفه را ندارند همیش��ه سرشان بیکاله بماند و
بیکار باشند .همواره هم اعتراضها و گالیههای متعدد و مختلفی از
سوی همین قشر زیان دیده بیان شده ،اما برجای ماندن این مشکالت
و حل نشدن آنها نشان داده که بیگمان آنچه به جایی نرسد ،فریاد
است .همین چند وقت پیش بود که علی سرآهنگ یکی از سینماگران
که اساسا در حوزه فیملسازی دغدغه فرهنگسازی دارد و صابون اکران
بد و مدیریت نشده و باری بهر جهت به تن او هم خورده و زخم دیده
این ماجراست ،در گفتگویی پیرامون همین موضوع مطالبی را بیان
کرده ب��ود که در این گزارش بنا داری��م به مهمترین بخشهای آن
گفتگو بپردازیم.
* وزارت ارش��اد بای��د حمای��ت کن��د ت��ا جری��ان اک��ران از پای��ه
درس��ت ش��ود و فیلمها بتوانند در رقابتی س��الم روی پرده سینما
بروند.
اولین بخش از سخنان کارگردان فیلم سینمایی «کاکا» ما را با پرسش
مهمی مواجه میکند؛ اینکه اساسا وزارت ارشاد چه نقشی در سینمای

=بدیهی اس��ت وقتی وزارت ارش��اد که مهمترین
مرجع رس��یدگی به مس��ائل فرهنگی و هنری اس��ت
و خودش مجوز انجام فعالیته��ای فرهنگی هنری را
صادر میکند از حمایت کردن هنرمندان ش��انه خالی
مینماید ،فرصت س��وء اس��تفاده برای اف��رادی که به
نیته��ای خاص وارد عرصه فرهنگ و هنر میش��وند
باز ش��ده و آنان ب��ا خیال راحت اقدام��ات خود ادامه
میدهند ،نتیجه چنین رویکردی را بارها در حوزههای
مختلف فرهنگ و هنر دیده ایم
= به نظر میرس��د برای حل معضالتی که گریبان
هنرمندان سینما را گرفته باید نگاه کلیتری به ماجرا
داش��ت و با تفکری عمیقت��ر و ارادهای مصممتر وارد
عمل شد و نقاط ضعف را مورد ارزیابی قرار داده و آنها
را حل و فصل نمود ،باشد که در سایه چنین اقداماتی
سینما بتواند به جایگاهی که در خور شأن هنرمندانش
است ،دست یابد
ایران دارد؟ مس��لم اس��ت که یکی از وظایف وزارت ارشاد این است
که به کارگردانی که میخواهند فیلم بس��ازند مجوز بدهد همانگونه
که به نویس��ندگانی که میخواهند کتاب بنویسند مجوز میدهد و
همان گونه که به آهنگس��ازان و خوانندگانی که میخواهند آلبوم یا
آهنگی را تولیدکننده مجوز بدهد .صدور مجوز برای تولید هر کدام
از این محصوالت نیز برعهده بخشی از وزارت ارشاد نهاده شده است؛
مثل سازمان سینمایی ،دفتر موسیقی و اداره کتاب .ادارات هم پس
از گذراندن پروس��ه مورد نظر مجوز انج��ام فعالیت را به متقاضیان
دریافت مجوز میدهد و آنها با خیال راحت به تولید آثار هنری خود
میپردازند ،اما هنگامی که زمان عرضه این محصوالت به مخاطب فرا
میرسد همین تولیدکنندگان ناگهان متوجه میشوند که سرمایهای
که برای تولید اثر هنری ش��ان هزینه کردهاند با وزیدن کوچکترین
نس��یمی ممکن اس��ت به فنا برود .دالیل متعددش را هم خود شما
بهتر میدانید ،یکی از میان دهها دلیل همین ماجرای مافیا در پروسه
اکران فیلمهای س��ینمایی است که بیشتر دربارهاش مطالبی را بیان
کردیم .مس��لم است وقتی کس��ی برای انجام کاری آن هم در حوزه
فرهنگ و هنر تمام مراحل را درست و اصولی طی کرده و برای تولید
اثر هنریاش از مرجع مربوطه مجوز الزم را نیز دریافت کرده ،انتظار
دارد هنگامی که با مش��کل مواجه میش��ود مرجع مربوطه که پای
مجوز اصولی بودن کار او را امضا کرده از اثر هنری موردنظر حمایت
کند؛ موضوعی که اکثریت قریب به اتفاق فعاالن حوزههای فرهنگ
و هنر بر آن اشتراک نظر دارند که هیچگاه چنین اتفاقی نمیافتد ،به
این مفهوم که وزارت ارش��اد که متولی امور فرهنگی و هنری اس��ت
و قطع��اً و الزاماً باید از هنرمند حمایت کن��د در زمانی که باید پای
کار بیای��د و به عنوان حامی در کنار هنرمند باش��د ،از انجام چنین
اقدامی س��رباز میزند و به قول معروف در گوش��های میماند و فقط
نظارت میکند ،این نظاره کردن و عدم حمایت هم در همه زمینهها
وجود دارد ،از مجوزی که صادر ش��ده تا فرصتی که قرار اس��ت مث ً
ال
درزمان اکران نصیب فیلمی خاص بش��ود ،بدیهی است وقتی وزارت
ارشاد که مهمترین مرجع رسیدگی به مسائل فرهنگی و هنری است
و خودش مجوز انجام فعالیتهای فرهنگی هنری را صادر میکند از
حمایت کردن هنرمندان ش��انه خالی مینماید فرصت سوء استفاده
برای افرادی که به نیتهای خاص وارد عرصه فرهنگ و هنر میشوند
باز ش��ده و آنان با خیال راح��ت اقدامات خود ادامه میدهند ،نتیجه
چنی��ن رویک��ردی را باره��ا در حوزههای مختل��ف فرهنگ و هنر
دیده ایم .مث ً
ال در همین سینما موجب به هم خوردن نظم در پروسه
اکران تمامی فیلمهای سینمایی میشود و شرایطی پدید میآید که
برخی از فیلمها به دلیل برخی ش��یطنتها از امکان بهتری برای آن
برخوردار باشند و برخی از فیلمهای دیگر نیز حقشان ضایع شود و آن

طور که باید و شاید نتوانند از فرصت نمایش روی پرده استفاده کنند،
همین مسئله موجب میشود که اعتراضها باال بگیرد و اتفاقاتی نظیر
آنچه چند س��ال پیش احمد نجفی درباره در شورای صنفی نمایش
انجام داد ،رخ بدهد.
* ممیزی هر فیلمسازی را اذیت میکند .بخصوص زمانی که بر اساس
فیلمنامهای که پروانه س��اخت گرفته اید ،فیلم را تولید میکنید ،اما
هم��ان فیلم در زمان پروانه نمایش به مش��کل ممیزی بر میخورد.
س��رمایهگذار در چنین شرایطی س��رخورده میشود و کمتر پیش
میآید به س��ینما برگردد .ارشاد و خانه س��ینما واقعا باید روی این
موضوع تمرکز بیشتری کنند
بخش دوم س��خنان علی س��رآهنگ نیز با وزارت ارشاد ارتباط پیدا
میکند که البته میتوان آن را از سه جنبه بررسی کرد؛ اول فیلمهایی
هستند که هنوز ساخته نشده و فیلمنامه هایشان برای دریافت پروانه
س��اخت راهی وزارت ارش��اد میشود ،بدیهی اس��ت در این مرحله
ممیزهای دفتر مرتبط با صدور مجوز این وزارتخانه حتی در بهترین
حالت ممکن ،ایراداتی را به بخشهایی از فیلمنامه وارد میکنند و از
نویس��نده و کارگردان درخواست میکنند که آنها را اصالح نمایند،
نویس��نده و کارگردان هم که میخواهند مجوز ساخت فیلم شان را
بگیرند آن اصالحات (بخوانید ممیزی ) را روی فیلمنامه اعمال کرده و
دوباره آن را برای دریافت مجوز ارائه میکنند و باالخره پس از مدتی
مجوز مورد نظر برای ساخت فیلم صادر میشود؛ مجوز که صادر شد
فیلم ساخته میشود و برای دریافت مجوز اکران دوباره راهی وزارت
ارشاد میشود .پرسش این است که چرا باید فیلمی که مجوز ساخت
گرفته ،دوباره مجوز نمایش بگیرد پاسخ کامال روشن است ،برای اینکه
وزارت ارشاد متوجه شود آیا فیلمساز بر اساس فیلمنامهای که برایش
مجوز گرفته فیلم را ساخته است یا نه.
مرحله دوم آن اس��ت که فیلمساز دقیقا بر اساس آنچه در فیلمنامه
آمده و مجوز برایش صادر ش��ده ،فیلم��ش را مقابل دوربین میبرد،
ای��ن یعنی تمام موارد را رعایت میکن��د ،اما زمانی که برای دریافت
مجوز اکران یا نمایش راهی وزارت ارشاد میشود ،دوباره فیلمش مورد
ممیزی قرار میگیرد .پرس��ش دوم در اینجا مطرح میش��ود این بار
دیگر چرا؟ در ظاهر بیان میش��ود که کارگ��ردان تخطی کرده و بر
اساس آنچه در فیلمنامه بوده فیلم را تولید نکرده است .در این میان
فیلمس��از هرچه فریاد میکشد که من دقیقاً آنچه را که نوشته بودم
و ش��ما به آن مجوز دادهاید مقابل دوربین بردم ،اما پرواضح است که
صدایش به جایی نمیرس��د و در اکثر موارد این حرف ممیز محترم
وزارت ارشاد است به کرسی مینشیند ،به هر روی فیلم دوباره مورد
ممیزی قرار میگیرد ،تازه اگر خیلی شانس داشته باشد وگرنه راهی
کمد توقیف خواهد شد.
مرحله سوم ش��اید بدترین مرحله برای یک فیلمساز باشد ،چرا که
فیلمش هم مجوز تولید را گرفته و هم مجوز اکران .او با خیال راحت
فیلمش را روی پرده نمایش میدهد ،اما زمان چندانی نمیگذرد که
فیلم به مذاق عدهای خوش نمیآید و اعتراضها باال میگیرد و معلوم
نیست به چه دلیلی و تحت چه اهرم فشاری ،فیلمی که تمام مراحل
قانونی را طی کرده ،هنوز اکران نشده از پرده پایین کشیده میشود
در ای��ن مرحله احتمال اینکه فیلم دوب��اره مورد ممیزی قرار بگیرد
خیلی کم است؛ چرا که در اکثر موارد فیلم برای همیشه راهی کمد
توقیف میشود .در چنین شرایطی شما قضاوت کنید آیا فیلمسازی
کار سهل و آسانی است؟ آیا فیلمساز با طیب خاطر میتواند دوباره به
س��اخت فیلم مبادرت ورزد؟ سرمایهگذار چطور؟ آیا او هم باز رغبت
خواهد داشت که دوباره در این وضعیت سرمایهگذاری کند؟ منصفانه
اگر بنگریم پاس��خ در اکثر موارد منفی اس��ت؛ این موضوع نیز یکی
از معضالت متعددی اس��ت که فعاالن حوزه س��ینما از دیرباز با آن
دست به گریبانند و عجبا اینکه هرچه زمان میگذرد اوضاع بدتر هم
میش��ود .در چنین شرایطی باید دست روی دست گذاشت و شاهد
ادامه این وضعیت بود و هیچ اقدامی صورت نداد؟ پاسخ این پرسش
بسیار مشکل است ،انجام کاری که بخواهد سینما را از این وضعیت
بیرون بیاورد بسیار مشکل تر .بیشک آنچه امروز به عنوان معضل در
سینمای ایران شاهدش هستیم ،اوال در بدنه این هنر ریشه دوانده و
ثانیاً محصول رفتار اش��تباه یک فرد یا دو فرد خاص نیست ،بنابراین
برای حل آن نمیتوان با یکی دو تغییر جزئی امیدوار بود که همه چیز
حل میشود .در چنین شرایطی به نظر میرسد برای حل معضالتی
که گریبان هنرمندان س��ینما را گرفت��ه باید نگاه کلیتری به ماجرا
داشت و با تفکری عمیقتر و ارادهای مصممتر وارد عمل شد و نقاط
ضعف را مورد ارزیابی قرار داده و آنها را حل و فصل نمود ،باش��د که
در س��ایه چنین اقداماتی سینما بتواند به جایگاهی که در خور شأن
هنرمندانش است ،دست یابد.

وقتی دنیا به آمریکا میخندد

هالیوود در تسخیر «تیرانداز»

هنر ایرانی در موزههای جهانی

شامگاه ش��نبه «اس��پایک لی» فیلمساز برجس��ته در مراسمی
مجازی از س��وی حلقه منتقدان فیلم نیوی��ورک با دریافت یک
جایزه ویژه تجلیل ش��د .در مراسم اهدای جوایز حلقه منتقدان
فیلم نیویورک ،این فیلمساز یک جایزه ویژه برای فیلم کوتاهش
«نیویورک نیویورک»
ک��ه در دوره پاندمی
فیلمب��رداری ش��د،
دریافت کرد.
پ��س از آنکه مارتین
اسکورس��یزی ای��ن
جای��زه را ب��ه وی
اه��دا ک��رد ،وی در
س��خنرانی پذی��رش
جای��زهاش ترامپ و هوادارانش را که ب��ه کنگره حمله کردند از
قلم نینداخت .وی در این باره گفت :این یک روز بسیار غمانگیز
در تاریخ آمریکا بود .او به صراحت افزود :همه دنیا حاال دارند به
آمریکا که به عنوان مهد دموکراسی خوانده میشود میخندند،
م��ا اکن��ون در یک دوراهی هس��تیم… و همه بای��د در امنیت
باش��ند .این یک بازی نیس��ت… این افراد اسلحه و مهمات به
دس��ت آوردهاند .از خدا میخواهم که اش��تباه کنم ،اما مردمی
هستند که دارند برای این مزخرفات کشته میشوند .این رئیس
جمهور نارنجی (ترامپ) در تاریخ با افرادی مانند هیتلر مقایسه
خواهد ش��د .به گزارش مهر ،وی ی��ادآوری کرد همه آنهایی که
هنوز در کنار ترامپ ایس��تادهاند س��مت اشتباه تاریخ را انتخاب
کردهاند.

«تیرانداز» فیلم مهیج لیام نیس��ون ،برای دومین هفته متوالی با
فروش��ی حدودا  ۲میلیون دالری ،صدرنشین گیشه پایان هفته
آمریکا شد .این فیلم بعد از ده روز اکران تاکنون  ۶میلیون دالر
فروش داشته است .به دلیل بسته بودن سینماها در  ۱۰بازار برتر
سینمایی آمریکا برای
جلوگی��ری از ش��یوع
کرونا ،اس��تودیوها به
تعوی��ق اک��ران آث��ار
خود ادام��ه میدهند
و اث��ر جدی��دی ب��ه
صورت گسترده برای
اکران وجود ندارد.
اگرچ��ه بازاره��ای
س��ینمایی کوچکتر در این ماه بازگش��ایی ش��ده اند ،اما تغییر
زیادی صورت نگرفته است .با توجه به آمار کام اسکور ،تا کنون
میزان بلیت فروشی در ماه ژانویه در مقایسه با بازه زمانی مشابه
در سال گذشته کاهشی  ۹۰درصدی داشته است.
«تیران��داز» ب��ه وس��یله راب��رت لورن��ز (از هم��کاران قدیمی
ایس��توود) کارگردان��ی ش��ده و محص��ول اوپن رود اس��ت که
امس��ال فیلم دیگری هم با عنوان «دزد ص��ادق» را اکران کرد.
انیمیشن «غارنش��ین ها :یک عصر جدید» محصول یونیورسال
و دری��م ورک��ز ،ب��ا اختالف کم��ی در رتب��ه دوم ق��رار گرفت.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران« ،زن ش��گفت انگی��ز »۱۹۸۴
نی��ز در پنجمی��ن هفته اکران ب��ا  ۱/۶میلی��ون دالر به جایگاه
سوم رسید.

بداههپردازی یکی از ویژگیهای هنرهای ایرانی است که بارزترین
مصادیق آن را میتوان در موس��یقی ،فرش و خوشنویسی ایرانی
مشاهده کرد .در این رویکرد هنری ،هنرمند هرچند بدون طرح
و نقش��ه از پیش تعیینش��ده به آفرینش میپردازد اما سرانجام
کار چن��ان ب��ه نظ��ر
میرس��د ک��ه گوی��ا
محصول نهایی نتیجه
ی��ک ط��رح از قب��ل
برنامهری��زی ش��ده
اس��ت .گاه بهتری��ن
آث��ار ی��ک هنرمن��د
در چنی��ن رفت��اری
آفریده ش��ده اس��ت.
پیش��ینههای هنری عرصههای مختلف راهگش��ای آثاری بوده
که عب��اس اکبری عضو هیئت علمی گ��روه مطالعات عالی هنر
دانشگاه کاش��ان از یک دهه پیش روی س��فالینههای زرینفام
خود با اس��تفاده از تغیی��ر و تحول در فرم حروف خطوط تعلیق
نوش��ته شده بر س��فالینههای س��دههای میانه انجام داده است.
جدیدترین این آثار با رویکرد بداههنویسی مورد توجه موزههای
آش��مولین آکس��فورد و ویکتوریا و آلبرت لندن قرار گرفته و به
بخ��ش دائمی آنها راه یافتهاند .به گ��زارش هنرآنالین ،هر دوی
این موزهه��ا دارای آثاری از س��فالینههای زرینفام س��دههای
میان��ه ایران بهویژه کاش��ان هس��تند که گاه خط��وط تعلیق با
رویکرد س��نتی خ��ود در کنار س��ایر نقوش بر آنه��ا خودنمایی
میکند.
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«خداحافظ راکون پیر» آنالین میشود

آفتاب یزد :فیلمتئاتر «خداحافظ راکون پیر» به نویسندگی و کارگردانی فهیمه میرزاحسینی
از فردا چهارش�نبه هش�تم بهمن  ۱۳۹۹در پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان در قالب طرح «نمایشنما» اکران میشود .نمایش «خداحافظ راکون پیر» داستان
هفتمین جوجه طوطی است که دوست ندارد به دنیا بیاید .راکون پیر برای او از زیباییهای دنیا
میگوید تا باالخره جوجه از پوسته تخممرغیاش خارج شده و متولد میشود اما...
نقد فیلم

مادر مرد از بس که
جان ندارد!
آریو راقب کیانی
منتقد

«اُتانازی» را مرگ خوب تعریف کرده اند؛ مرگی که
در آن شخص مبتال به بیماری العالجی شده است
و بنابراین به خواست خود تمایل به مرگی آسان و
با وقار و بدون درد را دارد و استقبال از مرگ برای
او به ش��کلی داوطلبانه صورت میپذیرد .در فیلم
«پرنده ی سیاه» کارکتر «لیلی» با بازی درخشان
«س��وزان س��اراندون» مبتال به بیم��اری مهلکی
شده اس��ت و برای اینکه از مرگ تدریجی جسم
خود گریزی داشته باش��د ،قصد خودکشی دارد.
خودکش��یای که پیشتر به اطالع و تایید اعضای
خانوادهاش رسیده اس��ت و قصد دارد در واپسین
روزهای باقیمانده تا سررسید مرگ انتخابی اش،
خانواده را دور خود جمع میکند« .لیلی» هیچگونه
عالئمی از قبیل ترس و یا افس��ردگی را در رفتار
خود بروز نمیدهد و تمام مدت س��عی در کتمان
ضعف جسمانی خود به اطرافیانش میباشد .فیلم
در نیم��ه ابتداییاش به پرداخت ش��خصیتها از
جمله دو دختر «لیلی» با نامهای جنیفر (با بازی
کیت وینس��لت) و آنا (با بازی میا واسیکوفس��ا) و
تعری��ف رابطه بین آنها و اختالف نظرهایش��ان با
ریتمی آرام میپردازد .تماش��اگر ب��ه مرور به این
درک میرس��د که فضای س��رد و تل��خ حاکم در
خانه ،بر روی کاکترها نیز رسوخ پیدا کرده و مرگ
خودخواسته مادر ،دلیلی بر بودن جمع این اضداد
ش��ده است .دو خواهر با توجه به پیشینهای که با
یکدیگر گذراندند ،دچار اختالفات عمیقی هستند
و به مرور مش��خص میگ��ردد که این اختالف به
تمایزات حاالت روح��ی و روانی آنها بر میگردد.
فیلم «پرنده ی س��یاه» نشان میدهد که چگونه
یک عامل بیرونی قوی که در اینجا مرگ برنامه ریزی
شده مادر است توان این را دارد که درونیات افراد
را به س��طح بی��اورد .از طرف دیگ��ر فیلم چندان
خود را دچار شلوغ بازیهای جمع یک خانوادگی
نمیکند و همچنین خود را ب��ه ورطه ملودرامی
اندوهگی��ن نمیان��دازد .این پرداخ��ت محتاطانه
و بیطرفانه پرس��وناژها گاه��ی باعث میگردد که
تماشاگر وضعیت بودن و نبودن هر یک از کارکترها
را معادل زنده بودن و مرده شدن مادر فرض کند.
از افسردگیهای دنباله دار «آنا» تا زندگی آرزومند
شده «لیز» (با بازی لیندسی دونکان) ،تماشاگر با
شخصیتهایی مواجه است که در ذهن ،عمری را
به دنبال آرزوهای محال خود گشتهاند.
فیلم در نیمه دوم خود دچار پوستاندازی میشود
و فضای تلطیف شده این خانواده متین بعد از شام
آخر ،مبتال به یک آشوب جمعی میگردد .گویا هر
چقدر که قرار است به ساعت مرگ مادر نزدیکتر
ش��وند ،آگاهی از فقدان او برایشان کشمکشهای
کوتاه از هنر

آتیالپسیانیدر«همبازی»

تصویرب��رداری س��ریال ن��وروزی «همب��ازی» به
کارگردانی س��روش محم��دزاده و تهیه کنندگی
نوید محمودی در تهران در حال انجام است .آتیال
پسیانی ،خیام وقار ،پادینا کیانی و زهره نعیمی نیز
به تازگی به گروه بازیگران مجموعه اضافه شدهاند.
به گزارش صبا ،با توجه به اینکه سریال «همبازی»
برای پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده  ۲گروه
تصویربرداری در تهران و اطراف گرمس��ار مشغول
ضبط تصاویر هستند.

«ازسرنوشت»۴کلیدمیخورد

تصویربرداری فصل چهار سریال «از سرنوشت» به
کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی
علی اکبر تحویلیان در سی قسمت از نیمه اسفند
آغاز خواهد شد .همچنین تاکنون نگارش نیمی از
متنها توس��ط محمد محمود سلطانی و روح اهلل
صدیقی انجام شده و قصه در ادامه زندگی هاشم و
سهراب و چالشهای آنها با زندگی است .به گزارش
صبا ،در فصل جدید قرار است بازیگرهای اصلی در
کنار بازیگران جدید حضور داشته باشند.

فکری بیش��تری ایج��اد میکند .ش��ام آخر این
خانواده ،آتش زیر خاکس��تری اس��ت که افراد به
نوبه خود ،دیگر سعی بر الپوشانی وجوه ناشناخته
شخصیت خود را ندارند و در جمع خانوادگی و در
حال انتظار احتضار مادر هر کس حالت آالیش وار
خود را به نوعی ابزار میدارد .فیلم با اینکه تقریبا
رویه دیالوگ محوری و ضد شخصیتی را پی گرفته
است ،به راحتی توان ایجاد سمپاتی با مخاطب را
دارد و همانند کاراکتر «پاول» (با بازی س��ام نیل)
در نقش پدر خان��واده ،تک تک مخطبان خود را
در انته��ای فیلم بدرقه میکند .فیلم با اینکه اکثر
سکانس هایش به صورت داخلی است و از دوربین
روی دست اس��تفاده نکرده ،اما هیچگاه خود را با
مبدل شدن به یک فیلم آپارتمانی از ریتم و جریان
نمیاندازد.
فیلم« »Blackbirdبه کارگردانی راجر «میشل»
را میت��وان ج��زو معدود فیلمهایی برش��مرد که
بازیگ��ران در آن خود را فدای س��اختار تصویری
مد نظر کارگردان کرده اند .فیلمساز در اغلب نماهای
فیلم ،فاصلهه��ای خود را با کاراکترها به ش��کل
اغراق آمیزی حفظ میکند و سعی کرده است که
حرکتهای دوربین خود را حتی االمکان به حداقل
برساند .در نتیجه مخاطب در حین تماشای فیلم
«پرنده ی سیاه» اکثرا با شاتهایی مواجه است که
چهره پرس��وناژها از فواصل بسیار دور و به همراه
برداش��تهای بلند گرفته شده است .فیلمساز به
کلیشههای رایج در تصویربرداری از جمله رعایت
خط فرضی که تعیینکننده زاویه دوربین نسبت
به پرسوناژهاست ،توجهی نداشته و غالبا با کمینه
کردن برشهای فیل��م ،زاویه دوربین را به دلخواه
خود و خالف دید ش��خصیتها بنا نهاده است .به
تبع آن مانور ش��خصیت در مقابل دوربین ثابت و
تنبل «راجر میشل» در فضای بسته داخلی خانه،
نماهایی را نمایان میسازد که کاراکترها در حالتی
تمام قد بیش��تر از آنکه زبان چشم هایشان را در
لحظات دراماتیک عیان سازند ،ناخواسته روی به
زبان بدن خود میآورند .فیلمساز تمام تمرکز خود
را روی قاب بندیهای نامتقارن در دورهمیهای
خانوادگی قرار داده و گویا تعمدا کمتر روی پرتره
انس��انهایی که مدام در حال احساس��اتی شدن
هستند توجه دارد .فیلم «پرنده ی سیاه» بیتردید
یکی از فیلمهایی میباش��د که ب��ا تصویربرداری
متمایز خود ضد س��اختار عمل کرده و البته بعد
از گذش��ت دقایقی از فیلم میتواند تماشاگر را با
تش��ویش خاطر و لحن انتخابی خ��ود در روایت
همراه و همسو سازد .فیلمی که در موسیقی متن
کم خرجی کرده اس��ت ،در انتهای فیلم و با جمع
خودمانیتر ش��ده این خانواده از کالم به س��کوت
همراهان مرگ مادر میرسد و سپس با موسیقی
بغض خود را میش��کند .ش��اید «پرنده ی سیاه»
همان پرندهای باشد که در پهنای بیکران آسمان
تیره و تار قاصد خبر مرگ مادر باشد و طول تصویر
را به شکل صعودی طی میکند.
ماش��ین زندگی میکنند .به گزارش ایلنا ،ش��بکه
جهانی جش��نواره فیلم لیفتآف مراسم اختتامیه
خود را بهصورت آنالین همزمان با  ۲۹ژانویه ۲۰۲۱
( ۱۰بهمن  )۱۳۹۹برگزار میکند.

نمایشگاهمجازیکتابتهران
تمدیدشد

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به مدت دو
روز تا ساعت  ۲۴چهارشنبه  8بهمن ماه تمدید شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ،کتابها
به صورت رایگان ارس��ال میش��وند و عالقهمندان
میتوانند برای خرید کتاب به tehranbookfair.ir
مراجعه کنند .به گزارش هنرآنالین ،ساعت بازدید و
خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به
صورت  24ساعته است و کتابهای ناشران داخلی
با تخفیف  20درصدی و کتابهای ناشران خارجی
با تخفیف حداقل  50درصدی ارائه میشود.

پورحسینیوجلیلوند
دراختتامیهفجر

امسال برای احترام به جایگاه  ۲هنرمند پیشکسوت
سینمای ایران ،مراسم نکوداشت  ۲هنرمند فقید
سینمای ایران ،پرویز پورحسینی بازیگر و چنگیز
جلیلوند صداپیش��ه و بازیگر که امس��ال به دلیل
ابتال به بیماری کرونا از میان ما رفتند ،در مراس��م
اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر برگزار
خواهد شد .به گزارش صبا ،سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر از  ۱۲تا  ۲۲بهمن  ۹۹همزمان با چهل
و دومین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران به
دبیری س��یدمحمدمهدی طباطبایین��ژاد برگزار
خواهد شد.

«آلبرتوگریمالدی»درگذشت

َ
«مگر ِالن»در«لیفتآف»

فیلم کوتاه « َمگرال ِن» به کارگردانی و تهیهکنندگی
مریم زارعی و نویسندگی پیام سعیدی در  ۳رشته
بهترین کارگردانی ،فیلمب��رداری و گروه بازیگران
نامزد دریافت جایزه س��االنه جشنواره بینالمللی
لیفتآف ش��د .فیلم کوت��اه « َمگرال ِن» داس��تان
خانوادهای را روایت میکند که در یک قبرس��تان

«آلبرتو گریمالدی» ک��ه تهیهکنندگی فیلمهای
مطرحی چون وسترن اسپاگتی (وسترن ایتالیایی)
خوب ،بد ،زش��ت ( ،)۱۹۶۶جینجر و فرد ()۱۹۸۶
و دارودس��تههای نیویورکی ( )۲۰۰۲را در کارنامه
خ��ود داش��ت ،در  ۹۵س��الگی به م��رگ طبیعی
درگذشت .به گزارش مهر ،این تهیهکننده مشهور
ایتالیایی س��ال  ۱۹۲۵می�لادی در ناپ��ل ایتالیا
متولد شد و قبل از آن که در سال  ۱۹۶۱کمپانی
فیلمس��ازی خود را افتتاح کند ،در رش��ته حقوق
تحصیل کرد.

