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گشتي
در دنياي
سينما

کومیل نانجیانی پاکستانی ،پای مهاجرانیهمچون خود میماند

پیامی برای تمامی مهاجران جهان

مشخصات
فيلم
IMDB

در ماه ژوئن ســـال 2003بود که فیلمی ب ه نام «اتاق»
ساخته تامی ویسو بازیگر و کارگردان امریکایی فقط
فیلم هفته
در دوســـالن درشـــهر لسآنجلس امریکا به نمایش
درآمد و پس از گذشـــت فقط دو هفته و در حالی که
وصال روحانـي
تنها  1200دالر پولسازی کرده و بواقع به رقمی فاجعه
واررسیدهبود،ازپردههابرچیدهشد.
امااینپایانماجراهایاینفیلمنبودزیرادربررسیهای
ثانویه و با گذشـ ــت زمان برخی «اتاق» را بدترین فیلم تاریخ سـ ــینما نامیدند و با
همینصفتمنفیهرروزمعروفترشدوایننکتهکه6میلیوندالربودجهساخت
خودراسوزانده،نیزنتوانستازمطرحترشدنآنجلوگیریکندواینک(دراواسط
سومینماهازسال)2018اینفیلمراکهطرفدارانپرشمارییافته«،همشهریکین
فیلمهایبد»نامیدهاندودرهمینراستاتامیویسورانیز«ادوودسالهایمعاصر»
توصیف کردهاند و ادوود همانی است که در سالهای سینمای صامت و عمدتاً در
ژانر آثار ترسناک فعالیت میکرد و وی را نیز از بدترین سینماگران تمامی دورانها
توصیف کردهاند و از قضا یک فیلم سـ ــینمایی پیرامون ادوود هم و ب ه نام خود وی
ساختهاندکهکارتیمبرتونومحصول 1994است.همهشهرتتامیویسووفیلم
«اتاق» از آن رو عجیبتر مینماید که وی حتی یک رزومه و تاریخ تولد و شرح
زندگانیاشراازسایتهایخبریدریغکردهوکتابیهمکهگرگسسترودرباره
او نوشته و مبنای یک فیلم تازه قرار گرفته ،معضلی را در این ارتباط حل نکرده
ولی همین رازها و ابهامها است که سبب شده جیمز فرانکو بازیگر ،کارگردان
وتهیهکنندهبسیارپرکارامریکاییفیلمجالبوپرنکتهاخیرشب هنام«هنرمند
فاجعهوار» (یا «آرتیســـت بدبیار») را گرداگرد همین موضوع و شخص تامی
ویسوودردنیایویژ هاووفیلمازهرجهتکوبیدهشده«اتاق»بسازد.

سینمای جهان

ëëعنوان«:هنرمندفاجعهوار»(یا«آرتیستبدبیار»)
 ëëمحصول :کمپانیهای نیوالیـــن ،گود یونیورس و
برادرانوارنر
ëëتهیهکنندگان :اوان گولدبـــرگ ،وینس جولی وته،
کلیکونوپ،الکسمکآتیوهانسریتر

جیمز فرانکو در قالب تامی ویسو که شاید بدتر از او در هنر سینما هرگز دیده نشده باشد

ëëسناریستها:اسکاتنیوزتادرومایکلاچوبر
ëëکارگردان:جیمزفرانکو
ëëمدیرفیلمبرداری:برندونتراست
ëëتدوینگر:استیسیشرودر
ëëموسیقیمتن:دیوپورتر

ëëطولمدت98:دقیقه
 ëëبازیگران:جیمزفرانکو،دیوفرانکو،الیســـونبری،
ســـت روگن ،جاش هاچرســـون ،زویـــی دوچ ،زاک
افرون ،برایان کرنســـتون ،مالنی گریفیت ،شـــارون
استون،جاداپاتو،جکیویوروآریگرینور.

درباره «هنرمند فاجعهوار» ،ساخته جالب و پر نکته جیمز فرانکو

حرکت در مسیر بدترین فیلم تاریخ!

جیمـ ــز فرانکـ ــو کارش را آنقدر خوب
انجام داده که «هنرمند فاجعه وار» مورد
تحسـ ــین شـ ــماری از نهادهای سینمایی
معتبر طـ ــی ماههـ ــای اخیر قـ ــرار گرفته و
کاندیدای جایزه اسـ ــکار برترین سناریوی
اقتباس شده سال نیز شده بود که البته به
آن دست نیافت.
تامی ویسـ ــو در یکی از مصاحبههایش
مدعی شـ ــده بود که سـ ــالها در فرانسـ ــه
زندگی کرده ولی در نوجوانی به نیو اورلئان
امریـ ــکا آمـ ــده و در نهایـ ــت یـ ــک خانواده
پرشمار را در ایالت لوییزیانای امریکا شکل
داده و سن او نیز محل مناقشه و تردید بوده
و آنقدر این ابهامها زیاد و ضد و نقیضها
پیرامـ ــون وی فزونـ ــی گرفتـ ــه و موضـ ــوع
مرموزتر شده که انواع نمایشهای هنری
و فیلمها از روی زندگی او سـ ــاخته شـ ــده و
در سالهای اخیر به بازار آمده است و یک
بازی ویدئویی هم ب ه نام وی تدوین شـ ــده

است .در نتیجه جیمز فرانکو میدانست
با سـ ــاختن «هنرمند فاجعهوار» به سراغ
سوژهای آمده که حتی اگر ماهیت آن نفی
شود ،اصل داستان و کاراکتر مرکزی فیلم
توجه فراوانی را برخواهد انگیخت و همین
طور نیز شده است.
ëëآمیزهایازکمدیودرام
البتـ ــه جیمـ ــز فرانکـ ــو تمـ ــام داروندار
«هنرمنـ ــد فاجع ـ ـهوار» نیسـ ــت و
هنرپیشههای مشهور متعدد دیگری هم
در این فیلم حضوری اغلب کوتاه مدت و
چند دقیقهای داشـ ــتهاند تا به افسانه ویژه
تامی ویسـ ــو پیوند بخورند .از این دسـ ــت
آدمهـ ــا میتـ ــوان به سـ ــت روگـ ــن ،مالنی
گریفیت ،آلیسـ ــون بری ،شـ ــارون استون،
جاش هاچرسون و دیو فرانکو برادر بزرگ
جیمز فرانکو اشاره کرد .شباهتهای فیلم
با «ادوود» که تم برتون  24سـ ــال پیش آن
را با نهایت ظرافت فکری و با بازی جانی

وودی آلن و رجوعی تازه به خاطرات

پوستر فیلم «چرخ شگفتی» ،جدیدترین ساخته وودی آلن

حد شـ ــبیه و یکسان وودی آلن کاراکتر اصلی زن به وضوح بسیار مسنتر از مرد اول
فیلم باشـ ــد البته آلن از همین ارتباط غیر رایـ ــج در فیلمهای خود نیز برای مطرح
کردن نکتهای خاص و جوابگویی به منتقدان اجتماعی خود سود جسته زیرا وقتی
نشـ ــان میدهد که میکی در ارتباطش با کاراکتر جینی به دختر خوانده  26ساله وی
عالقهمند میشود ،عمالً آلن با ارائه ماکتی از زندگی خودش و متهم شدن خود به
ارتباطی مشـ ــابه در دهههای گذشته پاسخ مسائلی از این دست را میدهد و قواعد
اجتماعی در غرب را به سخره میگیرد .همچون «کافه اجتماعی» و برخی کارهای
دیگر سالیان اخیر وودی الن اضافه بر بازیگران «مدیر فیلمبرداری و طراح صحنه
انتخابی او که یک بار دیگر ویتوریو استورارو و سانتو لوکواستو هستند ،سهم عمدهای
در شکلگیری فیلم وی و ترسیم نشـ ــانههای توفیق حتی اندک آن دارند .استورارو
تصاویـ ــری چنان چش ـ ـمنواز از کانی ایلند ارائه میدهد که از زمـ ــان کار او روی فیلم
«یکی از قلب» ساخته سال  1981فرانسیس فورد کاپوال بیسابقه بوده است.
 منبعDeadline.com :

دپ در نقش اصلی ساخت ،اندک نیست
و به سبک همان فیلم« ،آرتیست بدبیار»
هم آمیزهای از کمدی و درام و طعنههای
تلخ است و سازندگان فیلم نیک میدانند
اثـ ــری را ارائـ ــه دادهاند که باگذشـ ــت زمان
بیگمان بهتر و صاحـ ــب جایگاهی باالتر
خواهد شد.اتفاقات فیلم و آنچه درارتباط
با تامی ویسـ ــو و فیلم نفرین شـ ــده او روی
میدهـ ــد ،از دیدگاه گرگ سسـ ــترو و کتاب
خاطرات او و تام بیل توضیح داده میشود
و سسـ ــترو (با بازی دیو فرانکو) هنرپیشـ ــه
جاهطلبی اسـ ــت که در یـ ــک کارگاه هنری
بر پاشده توسط کاراکتر مالنی گریفیت در
شهر سانفرانسیسکو امریکا با تامی ویسو
آشـ ــنا و دوست میشود و رابطهای کاری را
با وی تشکیل میدهد .تامی ویسو با بازی
خود جیمـ ــز فرانکو چهـ ــرهای پرتحرک و
عصبی نشـ ــان میدهد و بـ ــا موهای بلند
و عینکـ ــی تیره کـ ــه گاه بر چهـ ــره میزند،

از برخـ ــی منظرها میتوانـ ــد یک هنرمند
سانسـ ــت بولواری ولی با معیارهای سال
 2018باشـ ــد و اگـ ــر به لهجه و نـ ــوع نگاه و
حرکات وی اسـ ــتناد شود او بیشتر شبیه به
موزیسینهایاروپایشرقینشانمیدهد
و در همه حال نشـ ــانی از مردم نیواورلئان
و طـ ــرز گویش و رفتارهای آنـ ــان که ادعای
تعلق به آنها را مطرح میکند ،ندارد.
ëëبرخالفگلوریاسوانسون
اگر در «سانسـ ــت بولوار» شاهکار سال
 1950بیلی وایلدر یک هنرپیشـ ــه مسـ ــن و
رنگ باخته عصر صامت هالیوود با بازی
گلوریـ ــا سوانسـ ــون در مقابل چش ـ ـمهای
یک مرد سـ ــینماگر بسـ ــیار جوانتر از خود
و سناریسـ ــت مسـ ــتعد (ویلیام هولدن) و
براثر خشم ناشـ ــی از پرپرشدن خودش و
محو امیدهای اوجگیـ ــری دوبارهاش جان
میبازد ،اینجا ویسـ ــو جوانتر از آن اسـ ــت
کـ ــه به این نتیجه برسـ ــد آینـ ــدهای در این

حرفه ندارد و محکوم به رفتن است ویسو
با کشیدن چتر حمایتیاش بر سر سسترو
وی را بـ ــه لسآنجلس و بـ ــه آپارتمانی در
این شـ ــهر میبرد که معمـ ــوالً کمتر مورد
استفادهاشقرارمیگیردوآنجاسسترویک
مدیر برنامه (شـ ــارون استون) و یک دوست
و مشـ ــاور (الیسـ ــون بری) مییابد ولی ویسو
سرسختتربهاینآسانیهاراضیبهمراوده
و همکاری با این و آن نمیشود ،در نتیجه او
تصمیممیگیردبرخالفسستروبهچندنفر
دیگرتکیهنکندوخودشدرمقامسناریست،
کارگردانوبازیگرفیلمیدراماتیکرابسازد
کهنامآن«اتاق»استولیبدیهیمینماید
که کار سختتر از آنی است که او در ذهنش
تصورمیکردهاستوالبتهطبیعیاستکه
به سبب قلت اسـ ــتعدادهایش ندرخشد و
خبرسازیاشفقطدرجنبههایمنفیباشد.
ëëفرصتهاییبرایسایرین
در ایـ ــن میان جیمـ ــز فرانکـ ــو ب ه رغم

سـ ــکانداری مطلـ ــق در ایـ ــن فیلـ ــم همه
چیز را به خود منحصر نکـ ــرده و بهعنوان
کارگردان سـ ــهم الزم را به سـ ــایر بازیگران
فیلمنیزکهشاملجادآپاتو،مگانمواللی،
زاک افرون ،زویی دوچ ،برایان کرنستون و
جکی ویور هم میشـ ــود ،ارزانی میدارد تا
آنها هم اسـ ــتعدادهای خود را در قیاس با
کاراکتر وی که اصوالً استعدادی ندارد بروز
بدهند .ناگفته نماند که سـ ــناریوی نوشته
شده توسط اسـ ــکات نیوزتادر و مایکل اچ
وبر که سابقه نگارش فیلمنامه « 500روز
از تابسـ ــتان» و «خطا در سـ ــتارههای ما» را
هم دارند ،چنان خـ ــوب از آب درآمده که
به جیمـ ــز فرانکو یـ ــاری الزم را رسـ ــانده تا
مرز نامحسوسی بین شهامت و اصالت با
جنون خوش بینی ترسیم کند و آنها را در
قالب تامی ویسو و کارهای هنری وی قدری
بهیکدیگرنزدیکنشانبدهد.
 منبعThe wrap:

جامه کولت سرا از اکشن جدید خود با شرکت لیام نیسون میگوید

هیجانسازی در سختترین و کوچکترین محیطها

AP

«چرخ شگفتی» فیلم جدید وودیآلن که سنت ساخت
سینمای
2018
و ارائـ ــه حداقـ ــل یـ ــک فیلـ ــم در هر سـ ــال از جانـ ــب این
سینماگر 82ساله شده را استمرار میبخشد ،مانند «کافه
اجتماعی» فیلم ماقبل آخر او به مثابه رجوع به آرشـ ــیو
خاطرات وی است و این بار او بیشتر بر «یاسمین غمگین» یکی از بهترین فیلمهای
 10سال اخیر خود متمرکز است .در طول این فیلم ریفرنسهای متعددی به امثال
چخوف ،شکسپیر ،اونیل و ادبیات کالسیک یونان صورت میپذیرد اما در یک فضای
ملـ ــودرام دهه پنجاهی ( )1950بیش از هر کس تنسـ ــی ویلیامز نمایشـ ــنامهنویس
برجسـ ــته همان عصر امریکا به یاد میآید و کاراکتر ایفا شده توسط کیت وینسلت
که برخالف ایام تایتانیکی خود یک زن میانسال رو به ایام پیری است ،طبعاً بالنش
دوبوا را به یاد میآورد که همان چهره تراژیک مرکزی «اتوبوسی بهنام هوس» است
که صدها ورسیون تئاتری و یک نسخه سینمایی عالی از روی آن ،آثاری از یاد نرفته
بوده است.
نقطه ضعف فیلم ،بدون شـ ــک جاسـ ــتین تیمبرلیـ ــک خواننده جـ ــوان امریکایی
است که البته در هیأت یک بازیگر در فیلمهای «شبکه اجتماعی» و «درون للوین
دیویـ ــس» بد کار نکرده بـ ــود اما در این فیلـ ــم در قالب یک دانشـ ــجوی تئاتر که در
جستوجوی مدرک دکترای خود در صحنه تئاتر اروپا است و میکی روبین نام دارد
و در ایام کوتاه تعطیالتش یک نجات غریق در جزیره کانی در ایالت نیویورک امریکا
است .جا نمیافتد و باورناپذیر و ناکارآمدتر از آن است که بتوان قبولش کرد .موقعی
که او لب ساحل گشت میزند تا مردم را نجات بدهد باورپذیر جلوه میکند اما آنجا
که قرار است هنرمندی کمالطلب و روشنفکر باشد ،بینندهها او را پس میزنند زیرا
سنخیتی با آن ندارد .با مصنوعی جلوه کردن جاستین تیمبرلیک ،کار وودیآلن هم
در این فیلم نزول میکند و این گزینش از فیلمسازی که در بیش از  50فیلم ساخته
خود از یک کلکسیون طوالنی از هنرپیشههای توانمند سود جسته و حتی یک نامدار
هم به پیشـ ــنهاد بازی در فیلمهای ولو ناکام در گیشـ ــه او جواب منفی نداده ،جای
تعجب دارد .بههمین منوال وقتی کاراکتر کیت وینسلت که جینی نامیده میشود،
برای نجات خود از پوچی زندگی و سرزمین بیپایه آرزوهایش به میکی پناه میبرد،
این کوشـ ــش و رویکرد مصنوعیتر جلوه میکند .انتخاب جاستین تیمبرلیک این
تنوع را هـ ــم بهوجود آورده که بـ ــرای یکی از معدود دفعـ ــات در فیلمهای بیش از
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جامه کولت سرا (راست) در کنار لیام نیسون

طی  7سال اخیر جامه کولت ســـرا کارگردان نوجوی
اســـپانیایی مســـتقر در هالیوود چهار فیلم مشـــترک
مصاحبه
با لیام نیســـون ،یکی از ســـاطین کارهـــای پر تحرک
هفته
ساخته و روانه بازار ساخته است .وی البته کارش را با
ارائه آثاری از ژانر وحشـــت شروع کرد اما پس از آن به
تدوین و عرضه فیلمهایی دلهرهآور با چاشنی برخورد
و با بافت اکشـــن پرداخت و در «توقفناپذیر» ترسهای جاری در یک ســـفر
هوایی و درون هواپیمایی تحت مخاطره تروریســـتها را به نمایش گذاشت
و در فیلـــم « »The Shallowsهراس از یک کوســـه بیرحم را بـــه درون دلها
رسوخ داد .اینک سه ماهی است که فیلم اخیر وی به نام «»The Commuter
باز هم با مشـــارکت لیام نیسون که در  67سالگی نیز همچنان اکشنباز است،
بر پرده ســـینماهای جهان خودنمایی میکند و یک بار دیگر هیجان و برخورد
از فیلم مشـــترک تازه آنها میبارد تا نیســـون نیز در مورد تحقق وعده اخیرش
در خصـــوص لزوم پایـــان دادن به دوران اکشـــن خود (که از  2009آغاز شـــد) و
بازگشت به دنیای فیلمهای سنگین و رنگین به شک بیفتد.
 ëëآقای کولت سرا ،چرا به دفعات در یک
محوطه و محـــدوده خاص و مشـــخص
بـــه پـــرورش و ارائـــه قصه مـــورد نظرتان
پرداختهاید .گاهی در یک قطار ،زمانی در
یک هواپیما و یک مرتبه هـــم درون آب و
حولوحوشصخرهایمرتفع؟
من ً
اصـــا بهدنبـــال چنیـــن نکاتی
در ایـــن ســـناریوها میگـــردم و در
«توقفناپذیـــر» ایـــن یـــک شـــاخصه
جدانشـــدنی اســـت و در «The
 »Commuterهم صحنههای زیادی را
میبینید که از ارتباط با یک قطار نشأت
میگیرد یا درون آن شکل میگیرد .من
ماجراها را به ســـمت و ســـویی میبرم
که آن شیء یا محیط برجسته و متمایز
شـــود .ایـــن طـــوری بیننده فیلـــم هم
راحتتـــر کاراکترها را تعقیـــب و با آنها
طـــی طریق میکنـــد و پس از گذشـــت
دقایقی از فیلم بخوبی با المانهای آن
آشنا میشود .شـــما میتوانید حتی در

کوچکترینوسختترینمحیطهاهم
نسازیکنید.
هیجا 
 ëëاماآنقدرتشـــابههایآشکارومتعددی
بین«»TheCommuterو«توقفناپذیر»
وجودداردکهالبدمجبوربودهایدیکجور
بین آنها خطکشـــی و دو فیلم را از یکدیگر
تفکیککنید.اینطورنیست؟
بـــا وجـــود این مـــن ایـــن دو فیلـــم را
بســـیار متفـــاوت میدانم و فقـــط تجربه
ســـاخت و برخی ادواتشـــان را یکســـان
میانـــگارم .البته نقش و نمای داســـتان
هم تشابههایی دارد ،یعنی کاراکتر اصلی
(لیام نیسون) مجبور است در یک طیف
زمانـــی کوتاه بـــا دشـــمنان و توطئهگران
درگیر و موجب محو نقشهشـــان شود .از
طرف دیگر سناریوی «»The Commuter
پس از اکران «توقفناپذیر» تدوین و ارائه
شـــد و در نتیجـــه نویســـندگان آن حتماً
کوشیده بودند که موارد تشابه را کمرنگ
و حتی حذف کنند.

 ëëدر متن داستان روال کار مترو و حرکت
و ایستگاههای آن را بهقدری خوب ترسیم
کردهاید که انگار متخصص ارتباطات آن و
ازمدیرانمتروینیویورکهستید.
بـــا این حـــال مـــا فیلـــم را در لندن
گرفتیـــم و آنجا شبیهســـازی کردیم و
آگاهانـــه مســـائل موجـــود را بهگونهای
بارز در متن داستان گنجاندیم .میشد
یک کوپه قطار متـــرو را اجاره و روی آن
کار و متن داستان را در دل آن ترسیم و
پیاده کرد .اصراری هم نداشتم که این
کوپه یا کل قطار از وســـایل و نمونههای
مدرن باشـــد و برعکس از اینکه در یک
قطار قدیمی کارمـــان را انجام بدهیم،
اســـتقبال کردم .شـــاید هم مسن بودن
نیسون و اینکه از دیدگاه مردم او مردی
از تبار گذشـــته است ،ایجاب میکرد که
در همـــان قطار کهنه کارمان را به پیش
ببریـــم .اضافه بـــر این تنـــوع آدمهای
حاضـــر در قطـــار نیـــز کافـــی اســـت تا
بهمنظوررسانی مورد نظر نایل شویم و
با وجود این فاکتور ،نو یا کهنه بودن مترو
اهمیتاش را از دست میدهد.
 ëëپسازارائهچهارفیلمبالیامنیسوناورا
چطورتوصیفمیکنیدوتجربههمکاریبا
ویچگونهاست؟
بهتدریـــج بـــا یکدیگـــر هماهنگتـــر
شـــدیم و شـــکل کارمان و نتایـــج آن نیز
طبعاً بهتر شـــد« .ناشـــناخته» نخستین
فیلـــم ما کنـــار یکدیگـــر بـــود و در پی آن
«توقفناپذیـــر» رســـید و در آن فیلـــم
توانســـتیم نقطه نظرهای یکدیگر را بهتر
بشناســـیم و کارهای بعد از آن هم طبعاً
عالی بوده است .من این اطمینان را دارم
که حتی وقتی کارها را ریســـکیتر و برخی
صحنهها را ســـنگینتر میکنم ،نیســـون

میتواند کاری کند که آن صحنهها از آب
درآید .وقتی با هنرپیشـــهای تـــازه کار یا با
بازیگـــری حتی معروف بـــرای مرتبه اول
کار میکنید ،همیشه این خطر و احتمال
وجـــود دارد که نتوانید بـــه باالترین بیالن
موردنظر برسید زیرا دیدگاههایتان برای
طرف مقابل روشـــن و آشـــنا نیســـت .در
شـــرایط آشـــنایی حتی میتوانیـــد قدری
جلوتر از سایر عوامل تولید فیلم حرکت
و صحنههای بعدی را زودتر از دیگران در
فیلم خود تنظیم و طراحی و اجرا کنید.
 ëëشماتعدادیازچهرههایمعروفهنری
مثل جاناتان بنکس از ســـریال تلویزیونی
« »Breaking Badالیزابت مک گاورن از
«کوچه داونتـــون» و دین چارلز چاپمن از
«بازی تاج و تخت» را در جمع مســـافران
متـــرو و در کوپـــه قطار جـــای دادهایـــد .از
ایـــن قضیه چه چیـــز خاصـــی را تعقیب
میکردهاید؟
بهدنبـــال چیز خاصی نبـــودم و چون
در لندن بســـر میبردیم و باید بازیگرانی
را مییافتیم که هر چه بیشـــتر شـــبیه به
امریکاییهـــا و افراد مســـافر در یک مترو
باشـــند ،به فکر اســـتفاده از این نامداران
افتـــادم .اکثر ایـــن ســـریالها را من اصالً
ندیدهام و در نتیجه هر برداشتی در زمینه
نیات من در استفاده از این افراد صحیح
نخواهد بود و من حتی از نظرات مسئول
انتخاب بازیگران فیلـــم نیز در این زمینه
اســـتفاده کردم و گزینش ایـــن افراد فقط
نظر شخصی من نبود.
 ëëخیلیهـــا منتظرند تا نخســـتین فیلم
کمیک اســـتریپی شـــما را ببیننـــد و حتی
صحبـــت از واگذاری قســـمت دوم فیلم
«جوخه خودکشی» به شما در میان بوده
است .آیا شـــروط مفصل و زیادی را در این
خصوصبرایاستودیوهاگذاشتهاید؟
خیر اما یک داســـتان باید با ابزار ارائه
دهندهاش و افکار ســـازنده آن همسویی
داشـــته باشـــد و هرچیـــزی در خدمـــت
داســـتان باشد و اسپشـــیال افکتها همه
چیز یک فیلم نباشـــند .من از فیلمهایی
کـــه تا بهحـــال ســـاختهام و حـــس آزادی
هنـــگام تولید آنها لذت بـــرده و آنقدرها
هم احســـاس نیاز به ســـایر کارها و ژانرها
نکردهام و دیگر هنرمندان هم میتوانند
با کارهایی که انجـــام دادهاند ،خوش و به
حاصل زحماتشان راضی باشند و نیازی
نمیبینم که حتماً تغییر رویهای اساسی
درکارم و حوزههای آن بدهم.
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کومیل نانجیانی خالق فیلم پر طرفدار «مریض بزرگ» که پاکستانی است و لوپیتا
نیونگو که جدیدترین فیلم بسیار پر فروشش کاری کمیک بوکی به نام «پلنگ سیاه»
بودهاستوکنیاییاالصلاست،هفتهپیشدرپیامیمشترکبهتمامیمهاجراندر
سطح دنیا و بویژه جهان سومیهایی که به امریکا و اروپا آمده و آنجا سکنی گزیدهاند،
گفتند رؤیای تمامی انسانها یک زندگی آرام و ایمن است و اگر جهان سینما مکانی
مناسـ ــب برای رسـ ــیدن -ولو غیر واقعی -به این اهداف اسـ ــت اما حتی رؤیاها هم
میتوانند پایهای برای رسیدن به دسـ ــتاوردهای واقعی و زندگیهای آسوده باشند.
آنهاخطاببهپناهجویانافزودند:هراتفاقیهمبیفتد،ماپایشمامیمانیم.چهدر
غرب و چه در شرق نمیتوان به هیچ وعده و قولی دل بست اما میتوان با آرزوهای
هنری یا دستاوردهای واقعی به سمت جلو حرکت کرد و امیدوار ماند.

اهمیت عشق و محبت برای جوردن پیل

پیروزی جوردن پیل در شـ ــاخه اسکار برترین سـ ــناریوی اوریژینال سال
که جوایز آن  14اسـ ــفند در شهر لسآنجلس امریکا اهدا شد .از عجایب
نودمین دوره توزیع این جوایز تبلیغاتی اما مهم و پر سر و صدا توصیف
شده است .اینهنرمند سیاهپوست و جوان که جایزهاش را به سبب ارائه
فیلم «برو بیرون» (یا «فرار کن») بهدست آورد و نخستین سیاهپوست
فاتح مجسمه طالیی این شاخه از زمان شروع توزیع این جوایز  9دههای
است ،روی «سـ ــن» و پس از دریافت جایزهاش گفت :مطمئن بودم که
اگر ساخت این فیلم محقق و به بازار عرضه شود ،بازخورد خوبی خواهد
داشـ ــت.پیل از افرادی که در سـ ــاخت فیلم ترسناک «برو بیرون» به وی
یاری رساندند تشکر و خود را مدیون شرکت فیلمسازی بلوم هاوس (با
تخصص ساخت آثار ترسناک) نامید .او متذکر شد که مادرش همیشه
بـ ــه او تأکید کرده اسـ ــت که حتی در اوج نفرت و در جریان سـ ــختترین
رویدادها عشق و محبت را از یاد نبرد و به اهمیت آنها بیندیشد.

دسپالت و موسیقی زندگی ناشنوایان

الکساندر دسپالت ،رهبر ارکستر موسیقی زندگی

در صنعت ساخت موسیقی متن فیلمهای سینمایی که غولهایی دیرپا مثل جان
باری ،انیو موریکونه و جان ویلیامز بیش از نیم قرن موسیقی سرایی کردهاند و نسل
هانسزیمروجیمزهورنرفقیدنیزخوشدرخشیدهاند،الکساندردسپالتفرانسوی
در سالهای اخیر به هرم این حرفه نزدیک و نزدیکتر شده است .موسیقی متن پر
از اسرار و استعارههای او برای «شکلآب» ،دومین اسکار برترین موسیقی متن سال
را طی سه سال اخیر نصیب وی ساخت و آن هم در حالی که وی در سال  2015نیز
برای تدوین و ارائه موزیک متن «هتل بزرگ بوداپست» به کارگردانی وس اندرسون
به مجسـ ــمه طالیی این قسمت چنگ زده بود .دسپالت کارش را در فیلم ابتکاری
و چهار اسـ ــکاری گییرمو دل توروی مکزیکی نوعی نجوا با ناشـ ــنوایان و به حرکت
درآورنده مردم صبور و ساکن نامیده است.

امیدهای سردمداران مبارزه با تعرض

اشلیجاد،سلماهایکوآنابالشیوراهنرپیشههایزنامریکاییومکزیکی
که از ســـردمداران پویش «من نیز هستم» در زمینه کوبیدن هاروی وین
اشـــتاین و نظایر او به ســـبب تعدیهای مکرر آنها به زنـــان هنرمند در
هالیوود هستند ،هفته پیش در نشستها و مصاحبههایی از اهداف این
نهضتبیشازپیشسخنگفتند.شیوراگفتخوشحالاستکهراهی
تازهبرایافشایمتخلفاناخالقیبازشدهوجادافزوداسبابسروراست
که صداهای متعدد و آدمهایی از تبارهای مختلف که درد مشترکشان
تعرض وین اشتاینها به آنان است ،حاال طنین مشترکی پیدا کردهاند و
هایکمتذکرشدتصاویروصداهایمطرحترینچهرههایروزسینمارا
همضبطکردهاندکههرچندقربانیاینخشونتهانبودهاندامامتعهد
شدهاندبراینبردبااینحرکاتسبعانهدستبههرکوششیبزنندوچه
چیزیبهترازاین؟

تولدی تازه برای «آیوری» پیر

جیمز ایوری با جایزه اسکار 2018

جیمز آیوری هنرمند پر سـ ــابقه امریکایی که بیش از  50سال با اسماعیل مرکانت
هندی تبار و تبعه بریتانیا در سـ ــاخت فیلمهای هنری و اقتباس شـ ــده از روی آثار
بارز ادبی همکاری کرد ،چند سـ ــال پس از مرگ آن همکار شاخص امسال تولدی
نو در  89سالگیداشته و پاداش آن تصاحب جایزه اسکار برترین سناریوی اقتباس
شده به سبب ارائه فیلمنامه «مرا با نام خودت صدا بزن» بوده است .آیوری که با
مرکانت کالسیکهایی مانند «اتاقی با یک منظر» و «هاواردز اند» را ساخت و برای
نگارش سناریوی فیلم جدیدش به اقتباس هنرمندانه از روی رمان آندره آسیمان
پرداخت ،معتقد است هنر هرگز پیر و حاشیه نشین نمیشود حتی اگر فیلم او به
سبب پیری رنگ و جوهرش را از دست بدهد.

برایانت :گاهی باید حرف زد

گلـ ــن کین هنرمند نهچندان نام آشـ ــنای امریکایی که در مراسـ ــم اخیر
«اسـ ــکار  »2018برنده جایزه بهترین فیلم انیمیشـ ــن کوتاه شد ،هفته
پیـ ــش در مصاحبهای با لسآنجلـ ــس تایمز گفت پیروزی او نشـ ــانه و
مصداق روشن این ادعا است که در سایه تداوم و شور و تالش میتوان
غیر ممکنترین امور را هم ممکن ساخت .کوبی برایانت بسکتبالیست
مشهور و  39ساله و بازنشسته امریکایی نیز که متن داستانی این کارتون
را نوشته و نریشن آن را هم انجام داده است ،به این روزنامه پر شمارگان
اظهار داشت :همیشه به ما بسکتبالیستها گفتهاند زیاد حرف نزنید و
فقط تالش و ممارسـ ــت کنید تا به اهـ ــداف و پیروزیها در زمین ورزش
برسـ ــید اما گاهی هم باید حرف زد و به هنر و خطابه روی آورد تا دنیا را
زیباتر ساخت و مانع از یکهتازی امثال دونالد ترامپ شد.

