سینما

عسگرپور :برخورد دوگانه با هنرمندان درست نیست!
محمدمهدی عســگرپور درباره پیگیریهای خانه سینما برای رفع مشکالتی
که برای برخی هنرمندان و ســینماگران کشور در ناآرامیهای اخیر جامعه به
وجود آمده و بعضا فضای ملتهبی ایجاد کرده است ،توضیحاتی را ارایه کرد.
این تهیهکننده سینما و کارگردان فیلمهای «قدمگاه» و «مهمان داریم» که
مسئولیت مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران را نیز برعهده دارد ،درباره وضعیتی
که برای برخی هنرمندان پیش آمده و پیگیریهایی که صورت داده اســت و
نیز درباره شــرایط این روزهای کشور نیز گفت :وقتی میخواهیم درباره مقطع
فعلی یعنی همین امروز و روز گذشته و چند روز پیش از آن صحبت کنیم باید
موضوع را گســتردهتر از یکی دو اتفاق خاص اخیر مثل بازداشــت دو بازیگر
ببینیم؛ یعنی مســئله را نه صرفا در ســطح هنرمندان ،بلکه در ســطح جامعه
ببینیم .آنچه اتفاق افتاده مســائل انباشته شدهی حداقل دو ،سه دهه است و به
نظرم اشتباه است اگر بخشی از حاکمیت یا هر جای دیگر فکر کند این اتفاقها
مربوط به حجاب اســت؛ اتفاق ًا برعکس ،مربوط به یک ماجرای گسترده است
که همه ابعاد آن باید بررســی شــود .اما نکته اینجاست که متاسفانه در طول
ســالهای اخیر زمینه گفتوگوی درست و شــنیدن صداهای مختلف و عمل
کردن به آنچه باید اتفاق بیفتد شــکل نگرفته است .وقتی برخی مطالبی را که

مطرح میشود ،ریشــهیابی کنید میبینید که بعضی از موضوعها در سالهای
گذشته سادهتر بودند ولی به آنها توجه نشد ،همینطور روی هم انباشته شدند
و حاال به یک خشــونت منتهی شدهاند .اگر هیچ کدام از طرفین نخواهند باب
گفتوگو را باز کنند با خشــونت روزافزون مواجه خواهیم شد ،کمااینکه امروز
با این پدیده مواجه هســتیم و اتفاق ًا مسئله اصلی جامعهی ما در شرایط فعلی،
همین است .طبیعتا هنرمندان هم در همین بخش میگنجند.
عسگرپور با اشــاره به جایگاه هنر و به طور مشخص سینما ادامه داد :سینما
همــواره نقش اجتماعی جدی  -حداقل در کشــور ما -داشــته و در دنیا هم
کموبیش همینطور است .حاکمیت خیلی وقتها این نقش اجتماعی را دوست
داشته و خودش هنرمندان را به آن تشویق میکرد و گاهی حتی میپرسید که
چرا در فالن موضوع ،هنرمندان حضور ندارند ،یا به نحوی بر مشــارکت آنها
تاکید میکرد .اما هر زمان این حضور به نفع حاکمیت نیســت ،گفته میشــود
«آنها چرا اظهار نظر میکنند؟ هنرمندان باید ســراغ کار خود بروند ».این در
حالی اســت که هنرمندان به شکل طبیعی با جامعه ارتباط دارند و دارای نقش
اجتماعی خاص هســتند .این توقع اتفاقــا از هنرمندان به عنوان افراد معروف
جامعه و کســانی که بــه نوعی مرجعیت دارند وجود دارد نــه از افراد معمولی
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جامعه ،به همین دلیل هنرمندان بنا بر همین نقش درگیر ماجراها میشــوند.
این موضوعی اســت که باید درک شود ولی به نظرم در برخی مقاطع به ویژه
در بحران فعلی ،انگار این نقش نادیده گرفته میشــود؛ یعنی فراموش شده که
نقش هنرمندان در مسائل اجتماعی جدی بوده است .این را هم من نمیگویم،
بلکه تحقیقات نشــان میدهد که هنرمندان همواره جزو سه یا چهار قشر اول
مرجعیت جامعه در سه دههی گذشته بودند .این تحقیقات جامعهشناسانه جواب
همین موضوع هســتند ولی حاال شــرایط به گونهای اســت که یا میخواهند
موضــوع را نادیده بگیرند یا معتقدند کــه باید این نقش مرجعیت فقط به یک
صورت خاص اظهارنظر کند.
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یک فنجان چای داغ
کمدین آمریکایی از سوختگی شدید
جان سالم به در برد

«جی لنو» کمدین مشــهور آمریکایــی که چندی پیش به
دلیل سوختی شدید ناشی از آتشسوزی اتومبیل بستری شده
بود ،از بیمارستان مرخص شد.مجری سابق برنامه تلویزیونی
«تونایت شــو» ( )The Tonight Showهفته گذشته
در نزدیکی اتومبیلش در کالیفرنیا بود که حادثه آتشســوزی
بنزین خودرو اتفــاق افتاد.در پی این حادثه« ،جی لنو» دچار
ســوختگی درجه دوم و تا حدی سوختگی درجه سوم شد اما
پزشــکان برای بهبودی کامل او ابراز امیدواری کردند .مرکز
درمانی که «لنو» در آن بستری بوده است ،عکسی را منتشر
کرد که در آن این کمدین به همراه پرســنل بیمارستان دیده
میشــود .آثار به جای مانده از سوختگی در صورت ،گردن و
دست این کمدین در تصویر منتشر شده ،مشهود است«.لنو»
پیشتر در مصاحبهای بعد از آتشسوزی اعالم کرده بود که
با وجود ســوختگی جدی ناشی از آتشسوزی بنزین ،حالش
خوب اســت و پس از یک یا دو هفته میتواند روی پاهایش
بایســتد.این کمدین و مجری آمریکایی ،پس از بازنشستگی
«جانی کارسون » در سال  ۱۹۹۲میالدی ،مجریگری برنامه
«تونایت شو» در شــبکه «ان بی سی» را بر عهده گرفت و
بار دیگر از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۴به این برنامه بازگشــت و
ســپس برنامه را به مجری کنونی آن یعنی «جیمی فالون»
تحویل داد.

تهیهکننده«پدرخوانده»درگذشت

«گری فردریکســن» تهیه کننده برنده اســکار ســهگانه
«پدرخوانده» و فیلم «اینک آخرالزمان» ســاخته «فرانسیس
فــورد کاپــوال» در ســن  ۸۵ســالگی درگذشــت«.گری
فردریکســن» در سال  ۱۹۷۵جایزه اســکار بهترین فیلم را
به صورت مشــترک با «فرانســیس فورد کاپوال» کارگردان
و دیگر تهیهکننــده فیلم «پدرخوانده  »۲دریافت کرد و یک
بار دیگر نیز برای فیلم «اینک آخرالزمان» نامزد اسکار شده
بود« .فردریکســن» همچنین چهار ساخته دیگر «فرانسیس
فورد کاپوال» شــامل «یکی از قلب» (« ،)۱۹۸۱بیگانگان»
(« ،)۱۹۸۳پدرخوانــده  )۱۹۹۰( »۳و «دید دور» ( )۲۰۱۶را
تهیهکنندگی کرده است و همچنین تهیهکنندگی فیلم «قلب
تاریکــی :آخرالزمان یک فیلمســاز» ( )۲۰۱۶به کارگردانی
«النــور کاپوال» و فیلم «خودکشــی باکره» بــه کارگردانی
«ســوفیا کاپوال» ( )۱۹۹۹را هم بر عهده داشته است .او در
ایتالیا تهیه کنندگی فیلم «ناکیتا» ( )۱۹۶۳و مدیر تولید فیلم
«خوب ،بد و زشــت» ( )۱۹۶۶اثر «سرجیو لئونه» را بر عهده
داشت و ســپس در فیلم «فاوس کوچک و هالسی بزرگ»
( )۱۹۷۰و «پیتر بارت» به عنوان دستیار تهیه کننده فعالیت
کرد و یک ســال پس از آن یعنی در ســال  ۱۹۷۲نیز فیلم
«پدرخوانده» را تهیهکنندگی کرد.

نمایشگاهگروهینقاشی در نگارخانه
اندیشه برپا شد

نمایشگاه نقاشی یاســمن مرتضوی و جمعی از هنرجویان
در نگارخانه اندیشه برپا شده است .نمایشگاه نقاشی یاسمن
مرتضوی و جمعی از هنرجویان ،برنامه جدید فرهنگســرای
اندیشه اســت که در نگارخانه اندیشه برگزار میشود.در این
نمایشگاه تابلوهای نقاشــی از یاسمن مرتضوی و جمعی از
هنرجویان به نمایش درآمده اســت .بر این اســاس ،آثاری
از فهیمه قاســمیان ،فاطمه هدی ،هدی اســتاد باقر ،ترانه
ریســمانچی ،فاطمه علوی ،بهار باغســتانی ،درسا هاشمی
خرســند ،فاطمه حریری ،فاطمه فرشچی ،سارا مبلغ ،ریحانه
پاکــروان و  ...به نمایش درآمده است.یاســمن مرتضوی از
سال  ۱۳۷۹نقاشــی با تکنیک آبرنگ را نزد سیدجمالالدین
خرمینژاد آموخته است .از جمله نمایشگاههایی که به صورت
انفرادی و گروهی شــرکت کرده است میتوان به نمایشگاه
انفرادی آبرنگ در نگارخانه اندیشــه ،نمایشــگاه یکصد اثر
از یکصد هنرمند در فرهنگســرای گلســتان و  ...اشاره کرد.
براســاس این گزارش ،این نمایشگاه روز جمعه  ۲۷آبان ماه
در نگارخانه اندیشه افتتاح شد .بازدید از این نمایشگاه از روز
شــنبه  ۲۸آبان آغاز شده و تا پنجشنبه  ۳آذرماه ادامه خواهد
داشت.بازدید از این نمایشگاه از ساعت  ۹الی  ۱۸و ورود برای
عموم عالقهمندان آزاد است.

برندگان امی  ۲۰۲۲معرفی شدند

پنجاهمین دوره اهدای جوایز امی بینالمللی با بررســی آثار
تلویزیونــی از  ۲۳کشــور در  ۱۵رشــته و از میان  ۶۰نامزد
برگزار و برندگان معرفی شــدند .در این دوره که روز گذشته
در نیویورک برگزار شد ،میکلی لی نایت رئیس گروه سیجی
از ســونگ جونگ لی بازیگر کرهای جایزه بینالمللی امی را
گرفت و جایزه بینالمللی مؤســس امــی هم به ایوا دوورنی
رســید .در بخش برنامه هنری فردی مرکوری :برنامه نهایی
از انگلستان به عنوان برنده معرفی شد و جایزه بخش بهترین
بازیگر زن را نیز لو دی الج برای بازی در جشــن زن دیوانه
از فرانسه در دستهای خود گرفت.
جایزه بهترین بازیگر مرد را نیز دوگری اسکات برای ایفای
نقش در جنایت ایروین ولش از انگلستان تصاحب کرد.
بچههــای داعش ،فالکت جنگ از فرانســه جایزه بهترین
مســتند را گرفت و جایزه بهترین مستند ورزشی هم به ملکه
ســرعت از انگلستان اهدا شــد .دنیای بهتر من از آفریقای
جنوبی برنده بخش بهترین برنامه ســرگرمی کودک شــد و
جایزه بهترین برنامه زنده برای کودکان نیز به کابام! از هلند
رسید .در بهترین انیمیشن کودکان هم،شان گوسفنده :پرواز
پیش از کریسمس جایزه گرفت.

عوامل سازنده تاکشوی «طناز»:

کمال تبریزی فاز اول
تاکشوی «طناز» را تمام کرد

عوامل سازنده تاکشــوی «طناز» با
اعالم پایان فاز اول تصویربرداری این
پروژه ،ساخت فاز دو را به آینده موکول
کردند.
تصویربرداری «طناز» بعد از گذشــت
بیش از دو ماه از زمــان آغاز تولید ،به
دلیل آنچه ســازندگان ایــن مجموعه
نمایــش خانگــی «شــرایط اجتماعی
موجود» عنوان کردهاند ،به اتمام رسیده
است.
«طناز» شــامل دو فاز اســت که با این اعالم ،فاز نخســت آن پایان یافته و هنوز
تصمیمی درخصوص زمان پخش هم رسانهای نشده است.
این تاکشوی رئال ،با میزبانی کمال تبریزی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون
و در اولین تجربه او در کســوت مجری شــکل گرفته و گفتوگوهایی را با جمعی از
چهرههای سینما و تلویزیون رقم میزند.
ســازندگان اعالم کردهاند ،این برنامه در فاز اول خود با نگاهی جدی و در عین حال
ســرگرمکننده به مقوله طنز ،تصویربرداری شــده اســت و امیدوارند با بهبود شرایط
اجتماعی تولید را مجددا از سر گیرند.
پیشــتر در مهر مــاه هم اعالم شــده بود که ســاخت این برنامــه به دلیل
ناآرامیها متوقف شــده اســت که روابط عمومی در آن مقطــع با تکذیب این
خبــر ،تاکید کــرده بود« :رئالیتی تاک شــو «طناز» با اجــرای کمال تبریزی
نویســنده ،تهیهکننده و کارگردان ســینما و تلویزیــون همچنان در حال ضبط
و تولیــد با هماهنگیهــا و حضور مهمانان در حال انجام اســت .همچنین در
هر قســمت از برنامه جمعی از مردم به صورت حضوری شــاهد گفتگوی بین
مجری و مهمان هستند».

در هفتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم برلین؛

«اسپیلبرگ» خرس طالی
افتخاری برلین را میگیرد

«اســتیون اســپیلبرگ» در هفتــاد و
سومین جشنواره بینالمللی فیلم برلین
با دریافت جایزه افتخاری خرس طالیی
جشــنواره ،بــرای یک عمر دســتاورد
افتخاری ،تقدیر میشود.
جدیدترین فیلم اســپیلبرگ با عنوان
«فبلمنــز» که نگاهی بــه زندگی و به
بزرگ شــدن او به عنوان یک نوجوان
شیفته ســینما در آریزونا و کالیفرنیای
شــمالی دارد،نیز در جشــنواره برلین به نمایش گذاشته میشود که هفتاد و سومین
دوره آن از  ۱۶تا  ۲۶فوریه  ۲۷( ۲۰۲۳بهمن تا  ۷اسفند) در آلمان برگزار میشود.
«ماریت ریسنبیک» و «کارلو شاتریان» مدیران برلیناله در بیانیهای اعالم کردند:
«استیون اسپیلبرگ با حرفهای باورنکردنی ،نه تنها نسلهای مخاطبان را در سراسر
جهان مسحور کرد ،بلکه معنای جدیدی به سینما بهعنوان کارخانه رویاها بخشیده
اســت .چه در دنیای جادوی و ابــدی نوجوانان و چه در واقعیتــی که تاریخ برای
همیشــه حک کرده است ،فیلمهای او ما را به ســطحی متفاوت میبرد ،جایی که
صفحه نمایش بزرگ به سطح کافی برای تحقق احساساتمان تبدیل میشود .اگر
برلیناله  ۲۰۲۳نمایانگر شروعی جدید باشد ،نمیتوان شروعی بهتر با اثر اسپیلبرگ
متصور بود».
«اسپیلبرگ» در طول یک حرفه طوالنی و باشکوه ،در مجموع  ۱۹بار نامزد جایزه
اسکار شد و سه جایزه اسکار شــامل دو جایزه بهترین فیلم برای «رنگ ارغوانی»
و «فهرست شــیندلر» و یک جایزه بهترین کارگردانی برای «نجات سرباز رایان»
میشــود .این سینماگر  ۷۶ساله در سال  ۱۹۹۸برای فیلم «فهرست شیندلر» نشان
شایستگی جمهوری فدرال آلمان دریافت کرد ،در سال  ۲۰۰۱نشان شوالیه بریتانیا
و در سال  ۲۰۱۵مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا را دریافت کرد.

برای بازی در پنجمین قسمت از سری فیلمهای «ایندیانا جونز»؛

«هریسون فورد»
 ۴۰ساله میشود

«هریســون فورد»  ۸۰ساله برای بازی
در پنجمین قســمت از ســری فیلمهای
اکشــن و ماجراجویانــه «ایندیانا جونز»
جوان میشود.
«جیمز منگولد» کارگردان فیلم «ایندیانا
جونز» که ســاخت این مجموعه فیلم را
از «استیون اســپیلبرگ» تحویل گرفته،
قرار اســت برای قسمت پنجم این فیلم،
سکانســی را بســازد که در آن بینندگان
میتوانند شــخصیت «ایندیانا جونز» با بازی «هریســون فورد» را بار دیگر در دوران
اوج خود تجربه کنند .سکانس آغازین فیلم «ایندیانا جونز  »۵در سال  ۱۹۴۴و حدود
هشت سال پس از وقوع رویدادهای فیلم «مهاجمان صندوق گمشده» اتفاق میافتد
و در آن با استفاده از فنآوریهای جوانسازی« ،هریسون فورد» به مبارزه نازیها در
یــک قلعه میرود .همچنین از تصاویر فیلم قدیمی «ایندیانا جونز» و همچنین ژاکت
اصلی این بازیگر در فیلم «مهاجمان صندوق گمشده» برای ایجاد بهتر این سکانس،
اســتفاده شده است.پس از این سکانس ،فیلم جهشــی به سال  ۱۹۶۹دارد و در آنجا
«هریسون فورد» را در شکل و شمایل امروزیاش در نقش «ایندیانا جونز» میبینیم
و بســیاری از حوادث اکشــن فیلم نیز در این بخش روی میدهد.آخرین قسمت از
مجموعــه «ایندیانا جونز» با عنوان کامل «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» به
کارگردانی «اسپیلبرگ» در سال  ۲۰۰۸و  ۱۹سال پس از سهگانه اصلی این مجموعه
به سینما آمد و با بودجه  ۱۸۵میلیون دالری در نهایت به فروشی بالغ بر  ۷۸۶میلیون
دالر در گیشه جهانی دست یافت«.مهاجمان صندوق گمشده» (« ،)۱۹۸۱ایندیانا جونز
و معبد مرگ» ( )۱۹۸۴و «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» ( )۱۹۸۹ســه فیلم از
ســهگانه اصلی هستند که همگی آنها را اسپیلبرگ کارگردانی کرده و این مجموعه
فیلم تاکنون به فروش نزدیک به دو میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافته است.

