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محصول۲۰۱۸
اینانیمیشن کمدی برای دیدن با بچهها بسیار مناسب است.
پس از دیدن آن کودک یا نوجوان شما احساس بهتری از رفاقت
و صادق بودن خواهد داشت .در این فیلم داستان موجود سبز
خبیثی را میبینیم که از بدجنسی خودش خسته میشود و با
نصیحت یک دختربچه تصمیم میگیرد فرد بهتری باشد .او
برای بدجنسیهاش مدام تمرین میکند و معتقد است نبوغ از
ماهیچهها شروع میشود .صبحها ورزش میکند و دمبل میزند
و نقشههای بد میکشد .تا جایی که شب کریسمس میخواهد
شادی مردم یک شهر را بدزدد و به سراغ هدیههای آنها میرود
اما با دیدن یک دختربچه و حرفهای او میفهمد کریسمس
در قلب آدمهاست و متوجه میشود کارهای بد بوده که حال
او را بدتر کرده است .از آن روز به بعد او به صدای قلبش گوش
میدهد و موجود دیگری میشود .او میفهمد برای خاطرات
ناخوش و غمی که در دلش داشته ،از شادی خوشش نمیآمده
است و تصمیم میگیرد دلش را صاف کند و کنار مردم بایستد و
با آنها از زندگی لذت ببرد .این انیمیشن کمدی را اسکات موزر و
یاروچنی در یونیورسال استودیو کارگردانی کردهاند .مایکل لسیور و
تامی سوردلو بر اساس کتاب «چگونه گرینچ کریسمس را دزدید!»
اثر دکتر زئوس آن را نوشتهاند و بازیگرانی چون بندیکت کامبربچ،
رشیدا جونز ،کینن تامسون ،کامرون سلی و آنجال لنسبوری از
صداپیشگان این انیمیشن هستند که پیشتر نسخه الیو-اکشن آن
را با بازی جیم کری دیده بودیم.

جذاب فرار دختری جوان به همراه خانوادهاش از کشور کره
ِ
شمالی است .کشوری که مردمانش در بیخبری محض به
سر میبرند و در فقر و گرسنگی گیر افتادهاند .این کتاب داستان
دختری است که در 12سالگی گرسنه و تنها منتظر مادر و
خواهرش است که برای پیدا کردن غذا خانه را ترک کردهاند.
دختربچه چند روز است که غذا نخورده و تنها کاری که میتواند
بکند ،انتظار برای مرگ است.
روایت ،سرگذشت یونسون کیم شهروند کره شمالی است
که بدون ارتکاب جرمی یا انجام فعالیت سیاسی همراه با
خانوادهاش قصد ترک کره شمالی را دارد .آنها برای حفظ جان
خود و مقابله با فقر این تصمیم را گرفتهاند اما همین تصمیم
میتواند از نظر قدرت حاکمه آن کشور مجازاتی برابر با مرگ
داشته باشد .یون سون کیم ( )Eunsun Kimدر این کتاب درباره
زندگی در زندانی بزرگ گفته است .زندانی که اکثر مردمان
آن از وضعیت بیرون مرزها و آنچه در دنیای خارج میگذرد،
بیخبر هستند .زندانی که زندانیان برای بقا دست به هر کار
ممکن میزنند .بخشی از داستان را با هم بخوانیم« :وقتی بچه
بودم و زمانی که هنوز کیم ایل سونگ زنده بود ،به ما قول داد
روزانه «برنج و سوپ گوشت» بدهد .اما بیش از  25سال بعد،
این هدف همچنان محقق نشده بود .من در موقعیت قضاوت
کردن بودم ،زیرا پدربزرگها و مادربزرگها و پدرم از گرسنگی
مرده بودند .بنابراین با وجود جشنهای پرهزینهای که رژیم
برگزار میکرد ،وعده ملت «ثروتمند و قدرتمند» دروغی توخالی
بود .در واقع ،تمام چیزی که کیم جونگ اون و خانوادهاش
میخواستند ،ماندن بر سر قدرت تا جایی بود که امکان داشت.
آنها به بیش از  22میلیون مردم کره شمالی که در فالکت و
بیچارگیتلفمیشدند،اهمیتینمیدادند».
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جنگیمدامدروطن
نشر ثالث ۱۳۹۶
«هزار فرسنگ تا آزادی :فرار من از کره شمالی» اثر یون سون
کیم ،با ترجمه زینب کاظمخواه ،داستان واقعی ،پرهیجان و

هنرهایتجسمی

سلیقهاشراازمحصصدارد
گالری طراحان آزاد تا  ۱۷دی
پروانه اعتمادی نقاشی را نزد بهمن محصص آغاز کرد
و تنها شاگرد مستقیم این هنرمند محسوب میشود.

راهنما 1

وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد ،اما دو سال بعد
تحصیل را نیمهکاره رها کرد .به گفته خودش ،سلیقهاش
را از بهمن محصص به یادگار دارد و جسارتش را از
جالل آلاحمد .صریح است اما صراحت تنها ،وجهی از
شخصیت اوست .او صورتبندی رایج از شناخت را به
چالش میکشد و مفاهیم دیرآشنا را با مدلولهای تازه بیان
میکند .همین موضوع ،اظهار نظرهایش را با واکنشهای
مثبت و منفی روبهرو میکند و او را هنرمندی ویژه کرده
است.
علی بختیاری درباره آخرین نمایشگاه او چنین نوشته
است« :پروانه اعتمادی در طول بیش از پنج دهه فعالیت
کاری خود ،همواره به اکتشاف و چالش در ما ّدیت مواد
آثارش حساسیت باالیی نشان داده است؛ از صلبیت زمینه
نقاشی روی سیمان به بازنمایی کمین ه اشیاء روی بافت
زبر و متخلخل پاستل رسید و از پی آن ،ظرافت ضربههای
ظریف و مستحکم مدادرنگی را با سفیدی و لختی کاغذ
همنشین ساخت و این ظرافت را با قطعهقطعهکردن
این بافتها به کالژهای مشهورش بدل ساخت؛ انیمیشن
ساخت و طراحی چیدمان و چاپ هنری و کتاب دستی را
آزمود .در مجموع ه اخیر ،اما اعتمادی سادهترین سطوح
کاغذ رنگی را در یک برهمنشینی به ترکیببندیهای
منحصربهفرد خود تبدیل کرده است؛ کاغذها گاه با دست
پاره شدهاند و ابزار ابتداییای چون قیچی و چسب و مقوای
زمینه ،زمختی پارگیها را در روند میزانسن او بدل به
لطافتهای مناظر و دورنماها ساختهاند».
پروانه اعتمادی در این مجموعه ،بار دیگر به موضوع
همواره دلخواهش ،طبیعت بیجان ،پرداخته و با خلق
اتمسفری تازه در بیان مفهوم «حضور» و «عدم حضور»،
دورنماهایی از مناظر تجریدی را تولید کرده که با حذف
وسواسگونه او از همه اجزا و حواشی اشیاء ،روحیه آنها را
بازنمایی میکنند.
مجموعه اخیر سریگرافیهای او ،نگاهی مجدد به برخی
آثار متقدمتر پروانه اعتمادی هستند که با نگاه امروزی
هنرمند ،ترکیببندی و ترکیب رنگی آنها مورد بازبینی
قرار گرفته و توسط پروژه «ای.بی.بوکنس» منتشر شدهاند.
موسیقی

.4گوش کنید به آواز
علیرضا قربانی

بامنبخوان
کنسرت  ۲۶ -و  ۲۷دی در سالن وزارت کشور
علیرضا قربانی فعالیت حرفهای خود را به عنوان خواننده
موسیقی ایرانی از اواسط دهه  ۷۰آغاز کرد و در سال
 ۱۳۷۷پس از شروع فعالیت رسمی ارکستر موسیقی
ملی ایران به رهبری استاد فرهاد فخرالدینی و خوانندگی
استاد محمدرضا شجریان و با معرفی حسین عمومی و
علی تجویدی ،همکاری خود را به عنوان خواننده ثابت
ارکستر ملی ایران آغاز کرد« .فصل باران» به آهنگسازی
مجید درخشانی« ،از خشت و خاک» و «روی در آفتاب»
به آهنگسازی صادق چراقی« ،سوگواران خموش» به
آهنگسازی پژمان طاهری« ،سرو روان» به آهنگسازی علی
قمصری و «فصل باران» با آهنگسازی خود از جمله آثاری
هستند که قربانی در بین سالهای  ۸۰تا  ۸۷در زمینه
موسیقی اصلی ایرانی خوانندگی آن را برعهده داشته
است .در سال جاری او با دست پر و قطعات جدیدی روی
صحنه رفته است و حاال باز باری دیگر شاهد اجرایی دیگر
از او خواهیم بود .یکی از مهمترین نکات کنسرت اخیر
قربانی «با من بخوان» در بخش موسیقایی نقش پررنگ
موسیقی الکترونیک است .به همین دلیل حسام ناصری
وظیفه اجرا و پردازش صداهای الکترونیک را برعهده
دارد .همین موضوع باعث شده بود تا حال و هوای استیج
علیرضا قربانی با اجراهای قبلی خودش تفاوتهای
زیادی داشته باشد .این تفاوت نسبت به سایر کنسرتهای
موسیقی ایرانی هم مشهود خواهد بود .چرا که تاکنون هیچ
کدام از خوانندگان مطرح موسیقی ایرانی در تولید و اجرای
قطعات خود نگاهی تا این حد جدی نسبت به موسیقی
الکترونیک نداشتهاند.

