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پایان خواب تلخ «آشغالهای دوست داشتنی»
اگرچه فیلمهایش همیشه طعم توقیف
را چشــیده و با وقفه چند ســاله رنگ پرده
اکران را دیده بود و حتی «خواب تلخ»اش
رکورددار توقیف  12ســاله بود اما محســن
امیریوســفی در بدبینانهتریــن پیشبینی
هــم فکــرش را نمیکرد فیلمــی که قصد
کرده به تعبیر خودش با محوریت وحدت
ملی بســازد چنین سرنوشــت پرغصهای
داشته باشد .بازنویســی شانزده باره فیلم

ن از پلههــای وزارت
و بــاال و پاییــن رفتــ 
ارشــاد کــه ایــن فیلمســاز را تا پای ســکته
مغزی هم رســاند و روانه بیمارستان کرد،
از همــان ابتدا از مســیر دشــوار پیش روی
«آشــغالهای دوست داشــتنی» حکایت
داشــت امــا امیریوســفی امیــد داشــت با
دریافت پروانــه نمایش باالخــره روزهای
خوش هم از راه برســد و با برطرف شــدن
ســوءتفاهمها فیلــم فرصــت اکــران پیدا

کنــد .با وجــود این ،نه تنها پروانه ســاخت
بلکــه صدور چند بــاره پروانه نمایش هم
تضمینــی بــرای پایــان روزهــای ناخوش
نبود؛ فیلم نه مجال نمایش در جشنواره را
یافت و نه پایش به جشنوارههای خارجی
بــاز شــد؛ اگرچه ایــن دومی خودخواســته
بود« :آشــغالهای دوســت داشــتنی را به
هیچ جشنواره خارجی ندادم .از اول گفتم
نخســتین نمایش فیلم بایــد داخل ایران

باشد» .محسن امیریوسفی بیش از  6سال
خانهنشینشدوفیلمینساختتاتکلیف
فیلمی که توقیف آن را حاصل سوءتفاهم
میدانســتند روشــن شــود« :با اکــران این
فیلمهــا خواهیــد دیــد کــه چه عمــری از
فیلمسازان هدر رفته و دالیل اکران نشدن
آن چقدر بچگانه بوده است ».تالشهای
ایــن فیلمســاز بــرای اکــران فیلمــش بــه
خودی خود پتانســیل تبدیل شــدن به اثر

ســینمایی را دارد امــا خــود امیریوســفی
معتقد اســت حاال که طلســم چند ســاله
نمایش فیلم شکسته و رسماً رفع توقیف
شــده بهتــر اســت همــه آن به فراموشــی
ســپرده شــود .او در اولیــن اکــران عمومی
«آشغالهایدوستداشتنی»گفته«:فکر
کنید این فیلم همین هفته پیش ســاخته
شده و اینکه شش سال توقیف بوده و تمام
اتفاقات بد را کامالً فراموش کنید».

یازدهمین دوره جشنواره تجسمی فجر همچنان در حال برگزاری است

جشنوارهای نوپا و در مسیر بلوغ
مریم سادات گوشه
خبرنگار
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این روزها در گرماگرم برگزاری جشنواره
تجســمی فجــر هســتیم؛ هرچنــد ایــن
جشــنواره تحتالشــعاع جشــنوارههای
فیلم و تئاتر فجر واقع شده و تا حدودی
در حاشــیه قرار گرفته اســت .جشــنواره
تجســمی فجر امســال یازدهمین ســال
خود را پشــت سر میگذارد؛ جشنوارهای
کــه از هشــتم بهمن مــاه آغاز شــده و تا
 ۱۵اســفند مــاه بهکار خــود ادامه خواهد
داد .آنچه از ابتدای این جشنواره تاکنون
نظــر اهالــی و منتقــدان این حــوزه را به
خــود جلب کرده و در این بین رســانهها
نیــز منتقــد آن بودهانــد ،بالتکلیفی این
جشــنواره اســت .جشــنوارهای کــه هنوز
نتوانسته مثل سایر جشــنوارههای دیگر
دنیا ســاز و کار مشــخصی داشــته باشد.
کارشناســان در ایــن رابطــه بیینالهای
بینالمللــی و ازجملــه ونیــز را مثــال
میزنند که فضایی بــرای ارائه ایدههای
ساختارشــکن و آثار نو هنرمندان اســت
و از این منظر ،تکلیفش کامالً مشخص
است .از طرفی حراجی ها و گالریها هم
تکلیفشان روشن اســت و جایی هستند
بــرای فــروش آثار هنــری؛ اما جشــنواره
تجســمی فجر چه مأموریتی دارد؟ هم
فضایی اســت برای ارائه ایده هنرمندان
و هم محلی اســت برای فــروش آثار .از
ایــن هــم که بگذریــم بعد از گذشــت 11
سال از برگزاری این جشنواره ،اهالیاش
معتقدندکههمچناننوپاست!
ëëاگر خانه تجســمی داشتیم ،وضعیت
بهتریداشتیم
«ما پیش از انقالب  5بیینال داشــتیم.
اما بعد از انقالب همه آنها منتفی شدند
و دوباره از صفر شــروع کردیم .آن هم با
قوانین متفاوت و به گونهای دیگر و البته
در ســطوحی پایین تر .انگار در مملکتی
برگزار میشود که هرگز بیینالی نداشته.
نوع نقاشیها بازاری بود و اصالً شباهتی
به آثار حاضر در یک جشنواره نداشتند؛
بتدریج کمی یاد گرفتیم ،البته آن هم با
گسست و نه بهطور مداوم ».اینها را فرح
اصولی نقاش معاصر -کــه خود نیز در
چند جشنوار ه مطرح بینالمللی داوری
کرده است  -میگوید.
اصولــی میگویــد« :بیینال و جشــنواره
معیارش متفاوت است .نباید جشنواره
وارد حــوزه خریــد و فــروش شــود .ایــن
کار را حراجیهــا و گالریهــا انجــام
میدهنــد .وظیفــه جشــنوارهها معرفی
هنرمنــدان پیشکســوت و همچنیــن
کشــف اســتعدادهای نوظهــور اســت؛

چون جشنواره فضایی است برای اینکه
هنرمندان جوان و آوانگارد دیده شــوند.
بهتر اســت نگاهمان را به ماجرا عوض
کنیم».
او ادامه میدهد«:جشنواره سینما و تئاتر
چندین ســال اســت که بــه طور مــداوم
برگزار میشــود اما جشــنواره تجســمی
تقریبــاً بعــد از ســه دهه پــس از پیروزی
انقالب و  11سال است که برگزار میشود.
هر دفعــه هــم سیاســتگذاریش عوض
میشــود .ما جایی مثل خانه ســینما که
تمام دست اندرکارانش را دربرمیگیرد،
نداریــم .اگــر مــا هــم خانــه تجســمی
داشــتیم و همه هنرمندان این حوزه در
آن فعالیــت میکردند ،مــا هم بیینال
یا نمایشگاه ساالنه خود را بخوبی برگزار
یکردیم».
م 
اصولــی ادامــه میدهد «:لزومــی ندارد
ایــن رویدادها صرفــاً دولتی باشــند .اگر
بخش خصوصی هم در کنار اینها باشد،
رقابت بیشتر هم میشود .برگزاری یک
بیینال شــرایطی دارد .باید دبیرخانه و
دبیر مســتقل داشــته باشــد و درباره آن
پژوهش شود و با جشنوارههای دیگر دنیا
در ارتباط باشد .سینمای ایران موقعیت
خوبی در جهــان پیدا کــرده و اهالیاش
فهمیدهاند که تک فیلمســاز هیچ وقت
دیده نمیشود اما وقتی یک جریانی در
ســینما رخ میدهد میگویند ،سینمای
ایــران خــوب اســت.امیدوارم این اتفاق
برای تجسمی هم بیفتد».
او در ادامــه ســخنانش از افــرادی حرف
میزنــد که بــه خاطــر داوریاش در یک
رویــداد دولتی او را ســرزنش کردهاند .با
این حــال او برای کشــف اســتعدادهای
نوظهور داوری جشنواره را پذیرفته است.
او در ایــن باره میگوید«:من رویدادهای
زیــادی را داوری کــردهام و هیــچ چیزی
برایــم مهمتــر از این نیســت که نقشــی
در کشــف اســتعدادهای جــوان داشــته
باشــم .البته نباید منکر شــد که این تنها
جشــنوارهای اســت کــه بودجه مناســب
دارد اما باید این بودجه خرج هنرمندان
خوب شــود 80 .درصد بخش تجسمی
فجر باید انتخابی باشد».
ëëضعف و بالتکلیفی به خاطر نوپا بودن
جشنوارهاست
برخی کارشناســان یکــی از ضعفهای
مهــم جشــنواره تجســمی را قهــر
هنرمنــدان این حوزه بر ســر مناقشــات
سیاســی در دوران ریاســت جمهــوری
نهم و دهم با وزارت فرهنگ میدانند.
جمــال رحمتــی ،کاریکاتوریســت ،کــه
تجربــه حضــور در جشــنواره متعــدد
بینالمللــی را دارد ،میگویــد« :آن

ســوی دیگــر هــم یکســری از هنرمندان
در بدو امر بــا این حرکت قهر کردند و پا
پیش نگذاشــتند و ما ســالهای طوالنی
شاهد رنجش هنرمندان بودیم؛ هرچند
این تنها فرصتی بود که میتوانســتند از
آن اســتفاده کننــد .در نهایت جشــنواره
تجســمی فجر به یک جشــنواره ناپخته
بالغ نشده و آزمایشگر تبدیل شد».
کلهرنیــا در ادامــه افــزود« :جشــنواره
چندیــن دوره بــا ایــن خصلــت کار کرد.
سیاســتمداران دیدنــد جشــنواره نقص
بزرگــی دارد .از چنــد نفــر از نقاشــان
پیشــگام کار اجــاره کردنــد و بــه نمایش
گذاشــتند و ایــن رفتــار درســتی نبــود.
جشــنوارهای بــود که بــا جعــل و تظاهر
میخواســت فضــا را ســاماندهی کنــد.
دورهای طوالنی این سیســتم عمل کرد.
من بهعنوان کسی که چندبار در کنار آنها
بودم و کوشیدم این جشنواره را به سمت
و سویی هدایت کنم که مطابق با سمت
و ســوی هنرمندان و اهل فرهنگ باشــد
این انتقاد را بــر آن وارد میدانم و تمام
انتقاداتم براساس تاریخ است».
او افزود«:درحقیقت جشنواره بهصورت
پیمانــکاری بــه افــرادی داده میشــد تا
کارهایــی انجــام دهنــد .ایــن کار بســیار
غلطــی اســت .جشــنواره بایــد ســازوکار
مشــخصی داشــته باشــد ،اما هــر وقت
فصلــش میرســید چنــد نفــر جمــع
میشــدند و کار میکردنــد کســی انتظار
فجر را نمیکشــید ،اما همگان در انتظار
کن یا ونیز بودند .واقعیت این اســت که
جشــنواره تجســمی فجر چندین ســال
نتوانســت ارزش نقاشــی و خطاطــی و
کاری گرافی ایرانی را درست شناسایی و
معرفیکند».
او ادامه داد«:اما با وجود این ،با تحوالتی
کــه در دوره جدید در سیســتم مدیریتی
وزارت فرهنگ رخ داده به نظر میرســد
اراده وتمایالت جدیــدی به وجود آمده
اســت .اگــر بتوانیم با ایــن تکنیک پیش
برویم ،جشنواره میتواند به یک میثاق
فرهنگــی تبدیل شــود .آن چیــزی که ما
نداریــم همیــن اســت .فجر بــا بهترین
امکانــات و ســرمایهگذاری دولتــی کار
کرد .نتیجه آن باید برای روزگار منفعتی
داشتهباشد.بایدواقعیت،تولیدفرهنگ
و هنر باشد .آنچه من در جلسات متعدد
معاونت امورهنری شنیدم این است که
وعده داده شــده که بیینال هنر ایران را
راهانــدازی کننــد .مــا مشــارکت بزرگتر
نیــاز داریم یعنــی فجر جایــگاه جهانی
خود را به دســت بیاورد و کوشش کند تا
با شــجاعت بگوییم فجر یک جشــنواره
مدنی است و ما در کنار آن میایستیم».

جشنواره تجسمی در یک نگاه

امسال و در یازدهمین دوره ،تغییرات بسیاری
در نحــوه برپایی جشــنواره هنرهایتجســمی
برش فجر به وجود آمد .این جشنواره در بخشهای
مختلفودرمکانهایمختلفیچونفرهنگسراینیاوران،خانه
هنرمندان،مؤسسهفرهنگیهنریصبا،باغموزهقصر،موزهامام
علی(ع) از 8بهمن ماه تا 15اسفند ماه در حال برگزاری است.
ششــم بهمن ماه از  10پوسترجشــنواره که شامل «پوستر اصلی
ت بصری رویداد» بود رونمایی شــد .در ادامه روز
و ســرخط هوی 
 8بهمن ماه نمایشــگاه «پــاک  »40که مربوط بــهنمایش آثار
هنرمندان انقالب اســامی است در فرهنگسرای نیاوران افتتاح
شد که اینبخش تا  5اسفندماه به کار خود ادامه میدهد .نهم
بهمن ماه نیز بخش «ســینمای تجســمی»در خانه هنرمندان
مقطعــی کــه جشــنواره تجســمی فجر
کارش را آغــاز کــرد ،همزمــان شــد بــا
یک مقطع سیاســی در ایــران .در حوزه
کارتونیســتها و کاریکاتوریســتها یک
دودســتگی بــه وجــود آمــد و در شــروع
جشــنواره فجــر عمده هنرمنــدان مهم
و کارشــناس شــرکت نکردنــد .آن هــم
بهدلیل آن فضای سیاسی بود .فضایی
کــه هنرمندان بســیاری بــه خاطرش با
وزارت فرهنــگ قهــر کردنــد و همیــن
باعثشدبیشتربچههایشهرستانیدر
جشنوارهشرکتکنندکهعمدتاًفعالیت
نمایشگاهیداشتندتامطبوعاتی».
رحمتــی بــا اشــاره بــه انحصــاری بودن
جشــنواره تجســمی در ســالهای اول
تشــکیل آن ،تصریــح کرد«:چند ســالی
این جشنواره به شکلی ضعیف و نحیف
برگزار شــد و این ناشــی از سیاســتهای
غلــط و انحصاری بــود که در ســالهای
آغازین جشنواره وجود داشت .اما با تیم
جدیدی که اکنون آمده باید گفت ،شکل

افتتاح شد که شامل نمایش فیلمهای مرتبط با حوزه هنرهای
تجسمی است .بخش اصلی و مسابقهجشنواره با اسم «طوبای
زرین» 10بهمن ماه با حضور 604اثر از 485هنرمند افتتاح شد.
همچنیــن 11بهمن ماه بخش «چهارســوی هنر» کهمتعلق به
نمایش آثار گالریهاســت در باغ موزه قصر بازگشایی شد که تا
 ۲۴بهمن ادامه داشت .دراین نمایشگاه  ۵۳گالری از تهران و 8
اســتان کشور حضور داشتند که  ۲۵گالری از تهران و  ۲۸گالری از
شهرستانها بودند13.بهمن ماه نیز نمایشگاه «عکس روزهای
انقالب» در خانه هنرمندان گشایش یافت و تا 29بهمن ماه هم
دایر خواهد بود .گفتنی است مراسماختتامیه و اهدای جوایز به
دبیری ابراهیم حقیقی در روز  15اســفند در تــاالر وحدت برگزار
خواهدشد .

جدیدی را تجربه میکنیــم و انحصار از
جشنواره گرفته شده و افراد جدیدی وارد
این عرصه شــدهاند .این باعث شده آن
دو دســتگی و انحصــار آغازین شکســته
شــود و همه با هر نوع گرایش سیاســی و
دستهبندی شرکت کردند .من معتقدم
ایــن ضعــف و بالتکلیفی همچنــان به
خاطر نوپا بودن این جشــنواره اســت که
آرام آرام با مشارکت طیفهای عمومی
یشود».
تصحیحم 
ëëذات جشــنوارههای دنیــا متعلــق بــه
هنرمندانومردماست
امــا بهــرام کلهرنیــا ،اســتاد دانشــگاه و
گرافیســت ،ساختار و تغییرات جشنواره
تجســمی را متفــاوت ارزیابــی میکنــد
و تحــوالت بنیانــی آن را امیدبخــش
میدانــد «:در دوران جدیــد بــه ســبب
کمــی
توســعه مدنــی و گســترش ّ
جمعیتها این اتفــاق درون اجتماعی
بــ ه کارکردهــای دیگری نزدیک شــدند.
در کشــورهای اروپایــی کوشــیدند

جشنوارههایشان ذات درون اجتماعی
خــود را حفــظ کننــد؛ یعنــی متعلق به
مــردم و اهــل فرهنــگ باقــی بمانــد و
خــود برایــش تصمیــم بگیرنــد .ایــن
تلقــی بســیار درســتی بــود .اعتراضها،
انتقادهــا ،تحــوالت زندگی و معیشــتی
همــه در جشــنوارهها کشــف میشــوند.
همــه منتظرند هر ســاله مثالً جشــنواره
ونیز کی برگزار میشود و در مورد زندگی
انســان چه داوری جدیدی را به نمایش
یگذارد؟ جشنوار هها اراد ههای انسانی
م 
راتحققمیبخشند».
او درادامــه تصریــح کرد«:جشــنواره
فجر تجســمی با فاصلــه طوالنی بعد از
انقــاب و با فاصله طوالنی از جشــنواره
فیلــم فجــر توســط تعــدادی از مدیران
دولتی بهوجود آمد .آن هم در شرایطی
که انجمنهــا و هنرمندان مســتقل آثار
گوناگون خود مثل تصویرسازی ،نقاشی،
خطاطــی و ...ســالها بــود که نتوانســته
بودند بیینالهــای خود را برپــا کنند .از

ساخت موسیقی خوب فیلم کار هر آهنگسازی نیست
نداسیجانی
خبرنگار

محمد ســریراز آهنگســازان پیشکسوت و
شــناخته شــده ایران اســت که دستی هم
در زمینــه ســاخت موســیقی فیلــم دارد.
نخســتین اثرتصنیفی ســریر در موسیقی
فیلــم بــه ســال  1349و فیلــم «عاصــی»
ســاخته رضا شــیبانی برمی گــردد .عالوه
برآن ،ســریر متــن ســریالهای تلویزیونی
مختلفــی را هم ســاخته اســت .بــه بهانه
دریافت ســیمرغ بلورین توسط موسیقی
متــن فیلــم «قصر شــیرین» ســاخته این
هنرمند از ســی و هفتمین جشنواره فیلم
توگوی کوتاهی با محمد ســریر
فجــر ،گف 
در زمینه موسیقی فیلم انجام دادهایم که
درادامهمیخوانید.
ëëتعریفشماازساختاریکموسیقیفیلم
چیســت!آیــااســتانداردهایالزمدرایــن
زمینهرعایتمیشود؟
پیش ازاین موسیقی درفیلمهای صامت
توگویی در آن رد و بدل نمیشــد،
کــه گف 

اساســاً تأثیــر آن به مراتب بیشــتر از بیانی
است که بازیگر در فیلم ارائه میکند.
ëëچرا اغلب موســیقیهای فیلم درصدد
جلبمخاطبهستندوکمتربافیلمنامه
همراهمیشوند؟
موســیقی بایــد بتواند ظرفیت خــود را در
فیلم نشــان بدهد و اگر غیر از این باشد در
حقیقتیکموسیقیسرگرمکنندهاست.
درسینمای امروز بخصوص درفیلمهایی

عالقهمنــدان بــه نوشــتههای خالــق مجموعــه داســتان
مشــهور«قصههای مجید» بزودی شــاهد اجــرای رادیویی
ادبیات
یکی دیگری از آثار هوشنگ مرادی کرمانی از برنامه کتاب
شب خواهند بود .این برنامه از رادیو تهران پخش میشود
و آن طورکــه محمدباقــر رضایی ،ســردبیر برنامه«کتاب شــب» به ایســنا گفته
تنظیم رادیویی رمان«مشــت برپوســت» مرادی کرمانی به پایان رسیده است.
این رمان که بازخوانی آن را بهروز رضوی گوینده پیشکســوت به عهده داشــته
دربــاره پسریســت که برای گــذران زندگی ناچار به تنبــک زدن در کوچه و بازار
میشود .کتابی که همچون دیگر آثار این نویسنده مملو از توصیفهای دقیق او
از فرهنگ بومی مناطقی از کشورمان است.
بــه گفته رضایی طبق برنامهریزی انجام شــده بازخوانــی این رمان از هجدهم
تا بیســت وســوم اسفندماه در جدول برنامههای کتاب شــب انجام میشود ،او
مشت بر پوست ،را تنها اثر مرادی کرمانی میداند که به سختی تن به «تنظیم
شنیداری» میدهد.با این حال تأکید دارد که این کار انجام شده است.

تکذیب سخن منتسب به حدادعادل

درپی انتشار نقل قولی منتسب به غالمعلی حدادعادل رئیس
روی خط
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی ،امیرابراهیم رسولی مشاور و
خبــــــر
مســئول دفتر وی این سخنان را تکذیب کرد و گفت :متأسفانه
برخــی درفضــای مجــازی بــدون تحقیــق نســبت بــ ه صحت
مطالب ،صرفاً به بازنشــری اقدام میکنند که هیچ مســتندی برآن وجود نداشــته و
کذب اســت.وی با اشــاره به بازنشرنقل قولی کذب از رئیس فرهنگستان زبان فارسی
با این مضمون که «خرید مردم از مغازههایی که در ســردر خود واژه بیگانه اســتفاده
کنند ،موجب ناراحتی امام زمان(عج) میشود» ،آن را یک اقدام غیراخالقی دانست.

حکایتهایالهیقمشهایدر«قندپهلو»

فصــل جدیــد «قندپهلــو» با حکایتهــای طنز حســین الهیقمشــهای همراه
خواهد شــد.حکایتهای آشــنایی از حوزه ادبیات طنز ایــران و جهان در فصل
جدید برنامه طنز ادبی «قند پهلو» موضوع طنزسرایی شرکتکنندگان برنامه
خواهد بود.فصل جدید این برنامه از هفته اول اسفندماه سالجاری ،به صورت
یک شب درمیان هر شب ساعت  ۲۱از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

سلفپرترههایهنرمندان«پاسپورت»

 ۴۴هنرمند سلف پرترههای خود را در ابعادی به بزرگی چهار در شش سانتیمتر
در نمایشــگاه «پاسپورت» ارائه دادهاند.در نمایشگاه «پاسپورت» هنرمندان در
کنار تحلیل هویت شــخصی خود در اثر با هویتی ثانویه به نام پاسپورت مواجه
هســتند و حاصل این تالقــی ،نتیجه اثر هنری آنها را میســازد.این نمایشــگاه
«پاسپورت» از  ۲۶بهمن ماه تا هفتم اسفند ماه در گالری «ژاله» برپا خواهد بود.

اعالمبخش«تئاترصحنهمناطق»تئاتردانشگاهی

اســامی آثار نمایشــی راهیافته به جــدول نهایی بخش «تئاتــر صحنه مناطق»
بیســت و دومیــن جشــنواره بینالمللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران اعــام شــد.
بیســت و دومین جشــنواره بینالمللی تئاتر دانشــگاهی ایران بــه دبیری امین
مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزارمی شود.

دو جایزه برای «بنفشه آفریقایی»

مونــا زنــدی حقیقی با دومین فیلم بلندش «بنفشــه آفریقایی» به عنوان تنها
نماینده ایران به بیست وپنجمین جشــنواره آسیایی وزول راه یافت و موفق به
کسب دو جایزه از این جشنواره شد.شهر وزول فرانسه از سوم تا دوازدهم فوریه
میزبان این جشــنواره برای سینمای آســیا بود و اختتامیه این جشنواره شامگاه
سهشنبه برگزار شد.

نامزدیسنگسازدرجشنوارهایامریکایی

فیلم کوتاه «سنگساز» به کارگردانی علی نوائیان و تهیه کنندگی محمد مهدی
دل خواســته در تازهتریــن حضور بینالمللی خود پس از راهیابی به جشــنواره
« ،»Myrtle Beachدر جشــنواره بینالملــی «« queen palmامریــکا نامــزد
دریافت جایزه بهترین بازیگری و بهترین کارگردانی شد.

گرامیداشتیبرایغزالهعلیزاده

بزرگداشــت غزاله علیــزاده در هفتادمین زادروزش روز جمعــه  ۲۶بهمن  ۹۷در
شهرکتاب پاسداران با حضور آیدین آغداشلو برگزار میشود.دراین مراسم بناست
فیلم مستند «محاکات غزاله علیزاده» ساخته پگاه آهنگرانی نمایش داده شود و
ســپس مهدی یزدانیخرم درباره آن گفتوگو کند .پس از آن آیدین آغداشــلو -
نقاش و نویسنده -درباره این نویسنده ایرانی به سخنرانی خواهد پرداخت.

ِ
جهان اشیا» در گالری فرشته

«جهان اشیا» از بیست و ششم بهمن ماه با مجموعه آثاری
نمایشگاه انفرادی
ِ
شــود«.جهان اشیا» تصاویر گرافیتی
ی
م
برگزار
فرشــته
گالری
از علی رضوی در
ِ
پیش روی تماشاگر به نمایش میگذارد که پر ازدحام
را
جهان
فیالبداههای از
ِ
جان عظیمی که اشیا در آن جان میگیرند.
و شلوغ است؛
ِ
طبیعت بی ِ

محمد سریر ،آهنگساز و موسیقیدان ،در گفتوگو با «ایران» از معجزه موسیقی در فیلم گفت:

نقش دیالــوگ را بازی میکرد اما در مورد
اینکه آیا موســیقی مــی توانــد زبانی برای
بیاناحساسواندیشهشخصییاجمعی
باشد ،یک نظریه متفق القولی وجود دارد
و آن ایــن اســت کــه موســیقی در حــاالت
درونــی انســانها و در بیــان احساســات
خاصی که مورد نظرتصویر است میتواند
تأثیرگــذار باشــد .در ســینمای امــروز هم
قطعــاً موســیقی به وســیله موســیقیدان
مطلع و توانمند این تأثیر را درصحنههای
مختلــف ســینمایی بــه نمایش گذاشــته
است .موسیقی درمواردی نه تنها گویاتراز
تصویر است بلکه اثر دراماتیک آن صحنه
را دههــا برابــر بیشــتر وعمیق تــر می کند.
همچنینموسیقیدربسیاریازفیلمهای
کالسیک سینما ،زبان درونیات قصه است
که ارزشــی بســیار فراتــر از بیان مســتقیم
دارد .در سینمای امروز دنیا ،کمتر فیلمی
را میشناســیم که موســیقی در آن نقشی
نداشته باشد حتی در سرعت بخشیدن و
ایجاد هیجان بیشتر در صحنهها و راهیابی
بــه درون احــواالت و منویــات بازیگــران و

رمانی از مرادی کرمانی در برنامه «کتاب شب»

کــه موســیقی نقــش تشــدید هیجانــات
وســرعت بخشــیدن را دارد و دربرخــی از
صحنههایــی کــه منویــات درونــی و بیــان
عمیق آن با کالم میسرنیســت ،موسیقی
بــه نحوی منعکــس میشــود و در ذهن و
ضمیر مخاطب جای میگیرد که گاه برای
ســالها و تا آخرعمــر باقی میمانــد .این
معجزهموسیقیفیلماستکهناگفتههارا
به زبانی بیان میکند که در روح مخاطب

رســوخ میکند .موســیقی بهعنوان یکی از
عناصــر مهــم از میان پنــج مقولــه الزم و
تأثیرگذار درســاخت فیلم ،جایگاه خود را
تثبیت کرده است اما اینکه آهنگساز به آن
مقوله و فضای فیلم و داستان چگونه نگاه
کند،بهتواناییآهنگسازبرمیگرددکهآیابا
هنرش یک اثر ماندگارخلق میکند یا یک
کارسطحی .امروزه ممکن است با شنیدن
یکموسیقیفیلمنهتنهاخاطرهآنفیلم
در ذهــن ما زنده شــود بلکــه آن صحنهها
را بهعنــوان یــک واقعیــت در زندگی خود
احساس کنیم و آن معجزه تصویری یک
اثرموفقموسیقیاست.
ëëآیــا در ســاخت موســیقی فیلم ســلیقه
کارگردان و تهیهکننده هم لحاظ میشود یا
آنکهتنهاآهنگسازتصمیمگیرندهاست؟
درســاخت و تولیــد موســیقی فیلم قطعاً
یک پشتوانه نیازاســت اما توانایی ،دانش
وتجربــه هــم الزم دارد .آهنگســازخوب
باید بتواند از ظرفیتهای اجرا و ســاخت
موســیقی درفیلم بدرستی اســتفاده کند؛
البته ممکن اســت همه با این ظرفیتها

آشنا نباشند به این علت که موسیقی برای
ســینما قطعاً پولوفونیک (چند صدایی)
اســت و ســینما نیاز به موسیقی و استفاده
ازظرفیتهای پولوفونیــک دارد .بنابراین
شــاید یــک آهنگســاز از تمــام وجــوه این
کارمطلعنباشدیانتوانداستفادهکند.
نکته دیگراستفاده ازسازبندیهایی است
کــه نیاز بــه دانــش و تجربه وســیع و حتی
استعدادخاصدارد.دردنیاموسیقیدانان
و آهنگســازان معــدودی در حوزه ســینما
فعال هستند بنابراین قرار نیست هرکسی
که موزیســین اســت و توانایــی دارد بتواند
موسیقی را تبدیل بهتصویر کند ونباید این
انتظار را داشــته باشــیم که همــه فیلمها
حتــی فیلمهایــی کــه در غــرب ســاخته
میشــوند ،بتواننــد چنیــن ظرفیتهایی
برای آهنگســاز فراهم کنند .به عقیده من
مانند تمامی اتفاقاتی که در حوزه هنر رخ
میدهد تنها افراد مشخصی میتوانند در
فیلــم ،حرفهایی مهمتــر از بیان مطرح
کنند و دســت به خلــق آثاری مانــدگار در
موسیقیمتنبزنند.

همکاری دوباره اسکورسیزی و دی کاپریو

لئونــاردو دی کاپریــو و مارتین اسکورســیزی بــه عنوان تهیه
آن سوی
کننــده یک ســریال برای تلویزیــون پارامونــت و هولو با هم
مـــــــرز
همــکاری میکنند.بــر اســاس خبرمهر به نقل از اســکرین،
ســریال «شــیطان در شــهر ســفید» با اقتبــاس از یک کتاب
غیرداســتانی به همین نام به تهیه کنندگی مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی
کاپریو ساخته میشود .دی کاپریو حقوق ساخت این فیلم را سال  ۲۰۱۰خریده
بود.این پروژه قبالً متعلق به کمپانی برادران وارنر بود و از سال  ۲۰۰۳در مراحل
اولیه تهیه قرار داشت.هنوز معلوم نیست که دی کاپریو و اسکورسیزی چه نقش
دیگری در ساخت سریال برعهده خواهند داشت .این سریال داستانی از اواخر
قرن نوزدهم را روایت میکند که یک قاتل ســریالی به نام دکتر هولمز چندین
زن جوان را در هتل نمایشگاه جهانی در شیکاگو کشت.

