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کارگردانی که بازیگری هم بلد است

یکی از پایهگذاران «سینمای نوین» ایران
محسوب میشود و شــهرتش به واسطه
ســاخت آثــار ســینمایی تحســین شــده
اســت اما خالق فیلمهای «خانهای روی
آب»« ،شــازده احتجــاب»« ،بــوی کافــور
عطر یاس» و ...عالوه بر این که کارگردان
خوبــی اســت بازیگــری را هم خــوب بلد
اســت شــاهد این مدعا نامزدی دریافت
جایزه بهترین بازیگر مرد آسیاپاسیفیک

علی ترابی در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقالب
فرهنگی:

با این بودجه امکان جریانسازی
در موسیقی فراهم نیست

جلســه کمیسیون هنر و معماری شــورای عالی انقالب فرهنگی با
موضوع گزارش جشنوارههای تئاتر ،موسیقی ،هنرهای تجسمی و
فرهنگ مد و لباس فجر شنبه  15دی ماه در این کمیسیون برگزار شد .علی
ترابی مدیرکل دفتر موسیقی در این جلسه گفت« :بودجه دفتر موسیقی کمتر از پنج
درصد گردش مالی موســیقی اســت و با این بودجه امکان جریانسازی در موسیقی
فراهم نیســت .ترابی در ادامه افزود :ســی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر عنوان
بینالمللی ندارد اما گروه های موسیقی از دیگر کشورها در جشنواره حضور و برنامه
دارند .محمد حســین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی
انقالبفرهنگیدراینجلسهباقدردانیازمعاونتامورهنریوزارتفرهنگوارشاد
اســامی و تالش دبیران و همکاران جشنوارههای هنری فجر گفت :ضرورت دارد که
اصول و مبانی جشنوارههای هنری فجر در شورای عالی انقالب فرهنگی ثبت شود و
جشنوارههایفجربهعنوانرویدادهایمهموباسابقهثبتملیوبینالمللیشوند.در
چهلمین سال انقالب اسالمی فرصتی است که رویدادهای هنری نیز به این مناسبت
برنامههاییراارائهکنندکهدرگزارشهایارائهشدهفجرموضوعچهلسالگیانقالب
اسالمیموردتوجهقرارگرفتهوبرنامههاییاجراخواهدشد.کمیسیونهنرومعماری
با توجه به گزارشها و مســائل مدیران و دبیران ،گزارشــی از فعالیتها ،ضرورتها و
نیازهاودستاوردهایهنریوجشنوارههابهشورایعالیانقالبفرهنگیارائهمیکند.

ژرژ پطرسی راوی ارکستر سمفونیک تهران

«اصوات پایدار» در فرهنگسرای نیاوران

چیدمان صوتی «اصوات پایدار» ،پروژهای از آنسامبل «خانه رویا» جمعه ۲۱
دی ماه در گالری شماره  ۱فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود« .اصوات پایدار»
پروژهای بر مبنای پخش اصوات اســت .در این شــیوه هنــری هنرمند به جای
بهرهگیری از المانهای دیداری از المانهای شنیداری استفاده میکند.

«شبهای جنوب  »۳در فرهنگسرای نیاوران

پــروژه «شــبهای جنــوب  »۳بــا حضــور هنرمنــدان و گروههای مطرح موســیقی
تلفیقــی کشــورمان در فرهنگســرای نیــاوران در روزهــای  22تا  24دی مــاه میزبان
دوستداران موسیقی است.

افتتاح نمایشگاه جشنواره بینالمللی عکس «خیام»

مراســم اهــدای جوایز و گشــایش نمایشــگاه ششــمین جشــنواره بینالمللی
عکس «خیام» با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان زیباسازی
شــهر تهران ،معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری تهران ،فرهنگستان هنر
و مؤسسه صبا جمعه  ۲۱دی ساعت  ۱۷در فرهنگستان هنر برگزار میشود.

فرزاد فرزین در «دالبی تیهتر»

ی تیهتر» لسآنجلس به تازگی لیســت  9رویداد برتر
صفحه رســمی ســالن «دالب 
خود در ســال میالدی گذشــته را اعالم کرده که کنسرت عاشقانه فرزاد فرزین هم
در این بین به چشم میخورد .عالوه بر این کنسرت ،عکس رویدادهای مهم دیگر
این سالن نظیر برگزاری مراسم اسکار هم در پست سالن دالبی تیهتر وجود دارد.
این خواننده زمســتان ســال گذشته و همزمان با آغاز ســال  2018تور کنسرتهای
عاشــقانه را در امریکا روی صحنه برد که اجرای او در ســالن دالبی تیهتر که محل
برگزاری مراسم ساالنه «اسکار» هم هست با استقبال خوبی مواجه شد.

معرفی مجریان نشستهای فیلم فجر

در ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر نیز طبق روال ســالهای قبل ،بعد از
نمایش فیلمها نشســت پرسش و پاسخ آثار برگزار خواهد شد و امسال فرزاد
حســنی ،منصور ضابطیان ،احســان کرمی ،محمود گبرلو و حمیدرضا مدقق
مسئولیت اجرای نشستها را برعهده خواهند داشت.

«یک کیلو بال مگس» در بنگالدش

فیلم مستند «یک کیلو بال مگس» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربــی بــه کارگردانی رضــا ســبحانی در دو بخش «مســتقل» و «معناگرا»
جشنواره فیلم «داکا» بنگالدش به نمایش گذاشته میشود.هفدهمین دوره
یماه  97در کشــور بنگالدش
جشــنواره فیلــم «داکا» طی روزهــای  20تا  28د 
برگزار میشــود و مســتند «یک کیلو بال مگس» ســاخته رضا ســبحانی در دو
بخش فیلمهای کوتاه مستقل و آثار معناگرای جشنواره روی پرده میرود.

گفتههای جالب کارگردان
«یک مکان ساکت»

جــان کرازینســکی ،کارگــردان فیلــم «یــک مــکان ســاکت» در
توگویــی که با روزنامــه نیویورک تایمز داشــته به این نکته
آن سوی گف 
مــــــــرز اشــاره کــرده کــه  2تدویــن اولیه ایــن فیلم بــدون صــدا انجام
شــده است« .یک مکان ســاکت» درامی ترسناک به نویســندگی و کارگردانی جان
کرازینسکی و بازی او و همسرش امیلی بالنت است ،داستان موجوداتی ترسناک را
روایت میکند که زمین را به تسخیر خود درآوردهاند .این هیوالها به صدا حساس
هستند و تولید کوچکترین صدایی باعث جذب آنها به سوی انسانها و کشته شدن
آنها میشود .آن طور که در بخشی از خبر مهر آمده ،کرازینسکی گفته«:در روزهای
اول پستولید ،من و تدوینگرم به دنبال صدایی بودیم که با همنوایی با آن بتوانیم
سکانسهای مختلف را تدوین کنیم تا اینکه به او گفتم خاموشش کن! و این طور
شــد که صدای پروژه برای  ۵هفته بعدی بســته بود .در حقیقت تدوین اول و دوم
کل این پروژه در ســکوت مطلق انجام شــد .من احتیاج داشــتم با شخصیتهای
فیلمم بدون حضور عنصری دیگر ارتباط برقرار کنم« ».یک مکان ساکت» شیوهای
منحصر به فرد در استفاده از صدا دارد که نه تنها به ترسناکی فضا میافزاید که در
شخصیتپردازی کاراکترها و شکلگیری روابط میان آنها نیز تأثیر به سزایی دارد.

دشواریهای اکران فیلمهای مستند و معمای حل ناشده پیش روی مستندسازان

استخوان مستند الی زخم سینمای ایران
مریم سادات گوشه
خبرنگار

«در ایران باید فرهنگسازی برای دیدن
فیلم مســتند اتفاق بیفتــد و فیلمهای
مســتند در ســالنهای مشــخص و از
قبل شــناخته شده اکران شــوند ».اینها
را رامیــن رحیمــی پخش کننــده فیلم
کــه خود در بازارهــای جهانی حضوری
فعال داشته است ،میگوید.
ماجــرای ســینمای مســتند در ایــران
داســتانی غــم انگیز اســت .ســینمایی
کــه صاحبانــش پژوهــش میکننــد و
زمــان زیــادی را برای ســاخت یــک اثر
صرف میکنند ،اما برخالف فیلمهای
ســینمایی کــه تکلیفشــان در رابطــه با
فضــای اکــران و گیشــه فــروش روشــن
اســت ،خانه امنــی برای اکــران ندارند،
چه رسد به این که به فکر گیشه باشند.
اصــاً بــرای فیلم مســتند در ایــران نه
گیشــهای متصــور اســت و نــه کمپانــی
بــزرگ و مقتدری که پشــتوانه ســاخت
فیلم باشــد و نه ســالن مجهــزی برای
اکران!
تلویزیــون کــه در انحصار صدا و ســیما
اســت و گروه هنر و تجربــه هم به گفته
مرتضی رزاق کریمی معاونت مستند
مرکــز گســترش ســینمای مســتند و
تجربی «حــدود  25درصــد از ظرفیت
نمایشــش را به آثار مستند اختصاص
داده» و نه بیشتر.
اما ســؤال اینجاســت که این ســینمای
موفقکهاکنونبهترازسینمایداستانی
در ایــران کار میکنــد ،چــرا بــه خوبــی
حمایت نمیشــود و چرا مستندسازان
با دشــواری در اکــران و معمای فروش
فیلمهایشانمواجهند؟
ëëترجیحفیلمهایتجاریبهمستند
رامین رحیمی ،مشکل را در حوزه توزیع
و تولید مجموعههای دولتی میداند که
وارد این حوزه شدند .او در ادامه به ایران
میگوید« :این همان سینمای کارمندی

و بیالن اســت .یعنی آمار باالی ساخت
فیلم بدون کیفیت تا موقعیت شــغلی
برخیهــا ارتقــا پیــدا کنــد.در ایــن بیــن
خیلی فیلمهای مستند دیده نمیشوند
خصوصــاً فیلمســازانی کــه کمتــر بــه
نهادهــای دولتــی مرتبط هســتند .اینها
بیشترین آســیب را میبینند .نقد جدی
به مجموعــه دولتی که در حال فعالیت
است دارم که نه سالنی را اختصاص داد
و نه ســالنی را بــه چرخــه نمایش فیلم
هــای فرهنگــی اضافــه کرد و متأســفانه
برنامههایش هم خــارج از قاعده اعالم
شــده اســت یعنــی ســالنهایش را بــه
فیلمهای تجاری با سالنهایی که احتماالً
با نامه نگاری گرفتهاند به فیلمهایی که
طبعا فیلمســاز را میشناســند یا ارتباط
قوی تری با تهیه کننده دارند اختصاص
میدهند.بنابراینمستندسازانمستقل
یــا دیــده نمیشــوند و یا معیشتشــان
آســیب جدی میبیند .الزم است سالن
هایی را اختصاصاً برای سینمای مستند
در نظــر بگیریم.بــا مشــخصات خــاص
خودش تا موقعیتی را ایجاد کند تا آورده
و درآمد داشته باشد».
ëëوارد نیست
امــا جعفرصانعــی مقــدم مدیرعامل
گروه ســینمایی هنر و تجربه این نقد را
وارد نمیدانــد .او معتقــد اســت«:این
بحــث به ســه الــی چهار ســال پیش بر
میگردد که میزان سانســی که به فیلم
سینمایی داده میشد نسبت به مستند
وفیلم کوتاه تفاوت داشت».
او در پاســخ بــه اینکــه چنــد درصــد از
اکرانهای هنر و تجربه به فیلم مستند
تعلق میگیرد؟میگوید «:اگردرهمین
اکران های ماهانه ما بشمارید میبینید
چند اکران به داســتانی تعلــق گرفته و
چند تا به مســتند .امــا اگر از نظر میزان
ســانس مــا درصدگیــری نمیکنیــم
درصــد و ضریــب اشــغال ســالن را در
مورد هــر فیلم درمیآوریــم .اگر اکنون
به ســایت مراجعه کنید تعداد عناوین
فیلــم های مســتند بیشــتر اســت.آمار

حامی جو

ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری شــهرداد روحانی ساعت
روی خـط  ۲۱روز چهارشنبه دهم بهمن ماه در تاالر وحدت تهران برگزار
خـــــــبر میشــود .در این کنسرت قطعات «اورتور کارناوال» اثر آنتونی
دورژاک« ،ســمفونی شماره ( ۲موومان سوم)» اثر سرگئی راخمانینوف« ،باروک
فالمینگو برای  ۴هارپ» اثر دبورا هانسون« ،پیتر و گرگ» اثر سرگئی پروکفیف با
روایت ژرژ پطرسی و «دانزون شماره »۲پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.

برای فیلم «حکایت دریا» است؛ دومین
فیلمــی که بهمن فرمانآرا بعــد از پایان
خانهنشــینی خودخواســتهاش جلــوی
دوربیــن بــرد .مهرمــاه ســال  88ایــن
کارگــردان به صــورت علنی تأکیــد کرد تا
این مدیران (شمقدری و همکارانش) در
مصدرامورباشندفیلمینخواهدساخت
و بــه این گفتهاش نیز تا پایان عمر دولت
پیشــین وفادار ماند .با پایــان دولت دهم

او برای نخســتین بار متنی (مــردی برای
تمــام فصول) کــه برای اجرایش هشــت
سال انتظار کشــیده بود را در تاالر وحدت
روی صحنــه بــرد و پــس از آن بــا فیلــم
«دلم میخواد» روی صندلی کارگردانی
نشست.پسازاینفیلم،بهمنفرمانآرا
در نهمین تجربــه کارگردانــیاش یعنی
«حکایــت دریا» عــاوه بر تهیــه کنندگی
و نــگارش فیلمنامه ،بازیگــری هم کرد و

کاندیــد دریافت جایزه از آسیاپاســیفیک
شد این فیلم البته اولین تجربه بازیگری
فرمــان آرا نبــود و او پیــش از این در دیگر
فیلمــش «بوی کافــور ،عطر یــاس» هم
بــازی کــرده بــود اما ایــن فیلمســاز برای
اولین بــار قرار اســت غیر از آثــار خودش
در فیلــم کارگردان جوان و البته شــناخته
شــده ســینما بــه عنــوان بازیگــر جلــوی
دوربین رود« .مجبوریم» تازهترین فیلم

رضــا درمیشــیان فیلمبــرداریاش آغــاز
شــده و بهمن فرمــانآرا بتازگی به جمع
بازیگــران ایــن فیلم اضافه شــده اســت.
فاطمــه معتمدآریــا ،نــگار جواهریــان،
پارســا پیروزفر ،پردیس احمدیه ،مجتبی
پیــرزاده ،بابــک کریمــی ،رضــا بهبــودی
و ...از بازیگــران ایــن فیلــم هســتند که به
تهیهکنندگی و ســرمایه رضا درمیشــیان
تولیدمیشود.

فروش فیلم مســتند نســبت به برخی
فیلــم هایــی کــه در ســینمای بدنــه
اکران شــده آمــار قابــل قبولی اســت و
سرمایهگذاران را عالقهمند کرده به کار
بامستندسازان».
او در پاســخ بــه ایــن نقــد کــه در ایــن
مــورد عدالــت رعایت نمیشــود و هنر
و تجربــه بیشــتر بــه اکــران فیلمهــای
تجاری و داســتانی میپردازد ،توضیح
میدهد«:مــن نمیدانم چه کســانی و
بر پایه و اســاس چه بحثی آن را مطرح
میکننــد .در ســایت هــم هســت .ایــن
ادعا باید علمی باشد در مورد سالنها
اتفاقاً طی سال گذشته برای فیلمهای
کوتــاه و مســتند و ســینمایی تفاوتــی را
قائــل نیســتیم که بــه فیلم ســینمایی
ســانس هــای بیشــتری را اختصــاص
دهیــم .اتفاقــاً بهطــور تصادفــی چنــد
ماهی است که ضریب اشغال و میزان
فــروش فیلمهــای مســتند بــه مراتب
از ســینمایی باالتر اســت.ضمن اینکه
جای فیلم مســتند در دنیا در تلویزیون
و جشنوارههاست .این کاری که گروه ما
انجام میدهد در دنیا بدیع است.که در
سالن سینما فیلم دیده میشود».

ëëانحصار صدا و سیما
مسعود طاهری ،فیلمساز و مستندساز
امــا نظــرش کامــاً متفــاوت اســت او
میگوید«:مســئولین نبایــد ســینمای
مســتند را بــا دنیایی که ســاز وکارشــان
کامــاً متفــاوت اســت قیــاس کننــد.
در تمــام دنیــا شــبکههای مختلــف
تلویزیونی با سلیقههای مختلف حاکم
اســت .اگر شــبکهای از یک مستندســاز
فیلمــش را نخریــد میتوانــد در پالت
فرم دیگر ببرد .اما در ایران صدا وسیما
نه تنها بر تلویزیون حاکمیت دارد بلکه
تمــام «وی او دی»هــا هــم زیر نظرش
اســت .تلویزیون دست یک ســازمان و
نهــاد اســت ،هیچ جــای دنیــا اینگونه
نیســت .اگر تلویزیون به مستندســازی
بگوید نه ،دیگر جای دیگری برای اکران
فیلمش وجود ندارد .به خاطر انحصار
تلویزیــون قراردادهایــی میبنــدد کــه
روی ترکمانچای را ســفید میکند .مثالً
میگویــد  10ســال هر چقــدر بخواهیم
این فیلم را پخــش میکنیم.اما با یک
قیمــت ثابت بســیار انــدک و محدود.
البتــه بــرای آنهایــی کــه رابطــه دارند،
اینگونه نیست .مستندسازان راهی جز

هنر و تجربه ندارند .حتی مستندهایی
هــم که با رانت در هنــر و تجربه پخش
شــدهاند هــم در تلویزیــون پخــش
نشد هاند».
ëëهنروتجربهفیلمهایمخاطبپسند
رااکرانمیکند
بهمن کیارســتمی مستندســازکه ارائه
یک سالن سینمایی به سینمای مستند
را راهــکار اساســی نمیداند؛دراین باره
میگوید «:ماجرای اکران فیلم مستند
اســتخوان الی زخــم اســت .فکــر کنیم
در این شــرایطی که سینمای مستند با
مشــکالت اقتصادی جدی روبهروست
یــک ســالن هــم اضافــه شــود ،ممکن
اســت بخشی از مشکالت حل شود ،که
راه حل اساسی ای نیست .جای مستند
در تلویزیون است و تا وقتی که تلویزیون
با این شــکلی که اکنون با مستندسازان
برخــورد میکند ،مســأله بهطور جدی
بــا اکــران محــدود در یــک ســینما حل
نمیشــود.ماجرای نمایشهــای هنر و
تجربه هم این اســت کــه فیلم هایی با
موضوعاتــی کــه میتوانــد مخاطب را
به ســینما بکشــاند امکان نمایش پیدا
میکنــد و مورد اســتقبال محــدود قرار

میگیرند».
 25ëëدرصــد اکــران هنــر و تجربــه
مخصوصفیلممستنداست
مرتضی رزاق کریمی معاونت مستند
مرکــز گســترش ســینمای مســتند و
تجربــی در این باره می گوید «:مســتند
در ایران با همه جهان مقداری متفاوت
است .سینمای مستند بیشتر به صورت
دولتی شکل گرفته است .بعد از انقالب
هم سینما کالً دولتی شد .کمپانی های
تهیه و تولید فیلم اکثراً بســته شــدند و
تعداد بخش خصوصی هم اندک بود
امــا به تدریــج از دهــه  70رونقی ایجاد
شــد و چرخه اقتصادی فیلم سینمایی
شــکل گرفت .اما در ســینمای مســتند
هنــوز این چرخه شــکل نگرفته اســت.
بخش خصوصی در ســینمای مســتند
خیلی مغفول است .یعنی نظام تولید
سینمای مستند بیشتر نظام کارگردان
محور اســت .مــا باید نــگاه حرفــهای و
صنعتــی به ســینمای مســتند داشــته
باشیم ولی وجه هنری بر آن غلبه کرده
است .باید وجه صنعتی را تقویت کنیم
و به ســمت حضور تهیه کننده و ایفای
نقش جــدی تهیــه کننده در ســینمای
مستند برویم .این تهیه کننده است که
باید قبل از آغاز یک پروژه به فکرتوزیع
و نمایــش و اکران فیلم باشــد .بخشــی
هــم بــه حمایــت بخــش حاکمیتــی
برمیگردد.گــروه هنــر و تجربــه هــم
بخشــی از ظرفیت نمایــش را به اکران
فیلــم مســتند اختصــاص داده اســت.
یعنــی حــدود  25درصــد از ظرفیــت
نمایشــش را.ما نمونههای موفقی هم
در هنر و تجربه داشتیم اما اغلب فیلم
های مســتند اکــران موفقی نداشــتند،
باید آســیب شناسی شود که چه میزان
مشکل به خود فیلم ها مربوط میشود
و چــه میــزان بــه مکانیــزم و سیاســت
نمایــش آثــار مســتند بــر مــی گــردد.
سینمای مستند چون مخاطب خاص
خــود را دارد باید بــرای آن برنامهریزی
مستقل کرد.

هفتاد و ششمین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب برگزار شد

پیشتازی راپسودی بوهه میان و کتاب سبز
وصال روحانی
خبرنگار

مراســم توزیــع هفتــاد و ششــمین دوره
جوایز سینمایی گلدن گلوب صبح دیروز
در شــهر لس آنجلس امریکا برگزار شد و
فیلمهای «راپسودی بوههمیان» و «کتاب
ســبز» هــر کــدام بــا تصاحــب  3جایــزه،
موفقترینهــای این جایــزه مهم بودند.
گلــدن گلــوب پــس از اســکار مهمترین و
تبلیغاتیتریــن جوایــز ســینمایی جهان
بــه حســاب میآید و وجــه برتــری آن بر
ســایر جوایــز عمده ســینمایی این اســت
کــه معمــوالً چیــزی حــدود  70درصد از
برنــدگان گلوبهــا در روزهــا و هفتههای
بعــدی میتواننــد امیــدوار بــه دریافــت
جوایــز اســکار در ردههای تخصصی خود
باشــند .در نتیجه با نگاهی به جدیدترین
مالــکان گلــوب میتــوان بــرآورد کــرد که
صیــادان مجســمههای طالیــی اســکار
چه شــرایط و ســیمایی خواهند داشــت.
البته گلوبها که توســط انجمن نشریات
خارجی مســتقر در امریکا تعیین تکلیف
وتوزیع میشــوند ،به دو شاخه دراماتیک
و غیردراماتیــک تقســیم میشــوند و در
نتیجه حوزه وســیعتری را دربرمی گیرند.
گرچه فتح اســکار که همه ردهها را ادغام
میکنــد و فقــط بــه بهترینهــا جایــزه
میدهد ،ســختتر از دســتیابی به گلوب
است.
ëëفراتر از توقعات قبلی
در مراســم دیروز که اجرای آن با «ساندرا
او» و «انــدی ســمبرگ» بود« ،راپســودی
بوهــه میان» داســتان زندگــی پرتالطم و

دســتاوردهای فــردی مرکوری ،ســرکرده
فقید گروه موســیقی بریتانیایی «کویین»
و همکاران وی به جوایزی رسید که شاید
از قبــل هــم میشــد آنهــا را پیشبینــی
کرد .کســب جایــزه بهتریــن بازیگــر مرد
دراماتیک توسط «رامی مالک» آفریقایی
تبار به سبب فرو رفتن عالیاش در قالب
مرکــوری یکــی از آنهــا بــود ولــی «کتــاب
ســبز» از توقعــات قبلی نیــز فراتر رفت و
البتــه انتخابش بهعنــوان بهتریــن فیلم
غیردراماتیک (کمدی یا موزیکال) ســال
اسباب حیرت بیشتری شد ،زیرا این فیلم
موضوعی کامالً جدی و تلخ دارد و راجع
بــه اوج دوران تبعیض نژادی و ســرکوب
ســیاهان در امریکا طی دهه  1960اســت
و «ماهرشــاال علــی» بازیگر سیاهپوســتی
که در شــش هفت سال اخیر با حضور در
آثــاری همچــون «مهتاب» قــدم به قدم
مطرحتر شــده است ،با فتح گلدن گلوب
بهتریــن بازیگر مــرد نقــش دوم رلهای
مهم و موفق خــود را در رزومه نه چندان
طوالنی مدتش رنگینتر ساخت.
ëëقاطی شدن درامها و کمدیها
چنــد ســالی اســت کــه مجریــان گلوب
بــرای تجلیــل از شــمار بیشــتری از
شایســتگان و هنرمنــدان موفق کارهای
دراماتیــک را بــه ســوی کاندیدایــی و
پیروزی در قسمت غیردراماتیک سوق
میدهند و این مسأله در رسیدن جایزه
بهترین هنرپیشه مرد غیردراماتیک به
«کریستین بیل» جلوهای مجدد یافت،
زیــرا ایــن بازیگــر نزدیک به میانســالی
امریکا با اینکه با یک دگردیســی عظیم
و افــزودن بیــش از  30کیلــو بــه وزن

بدنــش بــرای فرو رفتــن در قالب دیک
چینــی معــاون رئیسجمهوری ســابق
امریکا در فیلم «معاون» ســاخته آدام
مک کی از هر جهت ســزاواری دریافت
گلوب را داشــت اما عنــوان جایزه او نیز
در تضــاد کامل با روحیــات نقش وی و
بافت فیلم « »viceقرار داشت؛ فیلمی
کــه بــر دوز و کلکهــا و کجرویهــای
سیاســی در امریکا و بیــش از حد قدرت
گرفتن چنی در دوران ریاست جمهوری
جورج دبلیو بوش تأکیــد و تمرکز دارد.
«معــاون» بــا چنیــن خــط و نقشــی
کاندیــدای شــش گلوب شــد تا پیشــتاز
نامزدها باشد ،اما غیر از جایزهای که به
بیل رســید ،ســایر جوایز را از دست داد.
فهرســت نامزدهای بزرگ ناکام شــده
قطعــاً نــام بازســازی فیلم «ســتارهای
متولد میشــود» بــه کارگردانــی بردلی
کوپر را هم در بر میگیرد زیرا کاندیدای
پنج گلوب شــده بود و فقــط یکی را برد
کــه جایــزه بهتریــن ترانــه بــرای آوازی
بهنام  SHALLOWبود.
ëëروز خوش روما و کوارون
ایــن چنیــن بــود کــه «رومــا» داســتان
نوســتالژیک رشــد آلفونســو کــوارون
مکزیکــی در حومه مکزیکوســیتی طی
دهــه  1970با فتــح دو جایــزه مهم در
مراســم گلــوب در روز گذشــته تبدیــل
به یکی از موفقترینهای ســال شــد و
بعیــد اســت که دســتکم یکــی از این
بردها را در روز  6اسفند که زمان توزیع
اسکارهای امسال است ،تکرار نکند.
«روما» از نظر نشــریات خارجی مقیم
هالیوود هم بهتریــن فیلم «خارجی»

آلفونسو کوارون

(غیرانگلیســی زبــان) ســال شــناخته
شــد و هم کــوارون به خاطر ســاخت و
پرداخت هنرمندانه این فیلم در قالب
یــک اثر ماندگار ســیاه و ســفید ،جایزه
کارگردان برتر سال را ربود.
ëëسینما ،عامل نزدیکی ملل
شــاید توقــع عمومــی ایــن بــود کــه
فیلمهــای جدیتــر و خطیرتــری
همچــون «کالنزمــن ســیاه» ســاخته
اســپایک لــی و «اگــر خیابــان بیــل
میتوانســت صحبــت کنــد» بــه
کارگردانی «بری جنکینز» برنده گلوب
برترین کار دراماتیک ســال شــوند؛ اما
از ایــن منظر پیروزی «راپســودی بوهه
میان» در این شــاخه چشــمها را خیره
کــرد .گراهــام کینــگ تهیهکننــده ایــن
فیلــم خطاب بــه حاضران در مراســم
دیــروز گفــت :قــدرت و توفیــق اصلــی
فیلمهــای ســینمایی در نزدیکتــر

رامی مالک

کــردن دلهــا و فرهنگهــا بــه یکدیگر
اســت و در نتیجــه بایــد از گــروه کویین
تشکر کنیم که این کار را از بدو پیدایش
خــود (ابتــدای دهه  )1970بــه بهترین
شــکل در ســطح جهان انجام دادند و
خاموشــی زودهنگام مرکوری هم آنها
را افسانهایتر ساخت.
ëëبرندگان «گلوب»های 2019
بهتریــن فیلــم دراماتیک« :راپســودی
بوهه میان»
برتریــن فیلم غیــر دراماتیــک« :کتاب
سبز»
بهتریــن بازیگــر مرد دراماتیــک :رامی
مالک برای «راپسودی بوهه میان»
برتریــن بازیگــر مــرد غیــر دراماتیــک:
کریستین بیل برای «معاون»
بهترین بازیگر زن دراماتیک :گلن کلوز
برای «همسر»
برتریــن بازیگــر زن غیــر دراماتیــک:

اولیویا کولمن برای «محبوب»
بهتریــن بازیگــر مرد نقــش دوم :ماهر
شاال علی برای «کتاب سبز»
برتریــن بازیگــر زن نقــش دوم:
رجینــا کینــگ بــرای «اگر خیابــان بیل
میتوانست صحبت کند»
بهتریــن کارگــردان :آلفونســو کــوارون
برای «روما»
بهترین فیلم «خارجی» (غیرانگلیسی
زبان)« :روما»
بهترین کارتون« :اسپایدرمن :به درون
نظم عنکبوتی»
بهترین سناریو :پیتر فارهلی ،نیک واله
لونگا و برایان کاری برای «کتاب سبز»
برتریــن موســیقی متــن :جاســتین
هورویتز برای «مرد اول»
بهتریــن ترانــه »shallow« :از فیلــم
«ستارهای متولد میشود»
ëëسهم تلویزیونیها
توضیــح اضافــی اینکــه گلــدن گلــوب
بــه ســبک هــر ســال مدیــوم تلویزیــن
را هــم پوشــش داد و جایــزه بهتریــن
ســریال دراماتیــک ســال بــه کاری
بهنــام «امریکایــی هــا» رســید و «متد
کامینســکی» هــم برتریــن مجموعــه
غیردراماتیــک ســال شــناخته شــد
و بــه پاتریشــیا ارکــت ،دارن کریــس،
ریچــارد مــدن ،راشــل بروســناهان و
مایــکل داگالس کهنهکار نیــز بهعنوان
بهتریــن بازیگــران ســال ایــن مدیــوم
در شــاخههای درام و غیــردرام جوایــز
گلوب اهدا شــد و پاتریشیا کالرکسون و
بن ویشــاو هم از ایــن جوایز بینصیب
نماندند.

