
تالش براي جذب مخاطب بيشتر
با كنسرت آنالين

دومين نشست خبري جشنواره موسيقي برگزار شد ژرار ديپارديو و ژوليت 
بينوش جلوي دوربين 

كلر دنيس مي روند

ژرار ديپاردي��و و ژولي��ت بينوش دو 
اس��طوره حقيقي س��ينماي فرانسه 
هس��تند اما تا به حال اي��ن دو مقابل يكديگر جلوي 
دوربي��ن نرفته ان��د. ش��ايد دليل هم��كاري نكردن 
ديپارديو و بينوش طي حرفه شان به اظهارنظرهاي 
ديپارديو در س��ال 2010 برمي گ��ردد. در آن زمان 
بينوش جايزه بهترين بازيگري جشنواره فيلم كن را 
براي بازي در فيل��م »كپي برابر اصل« به كارگرداني 
عباس كيارستمي دريافت كرد. بينوش در آن زمان 
حداقل در 50 فيلم ايفاي نقش كرده و مورد تحسين 
قرار گرفت��ه بود و خود را يكي از بازيگران برجس��ته 
و تواناي فرانس��وي معرفي كرده بود. ام��ا ديپارديو 
موضعي مخالف او اتخاذ ك��رده بود. او در مصاحبه با 
مجله اتريشي پروفيل گفته بود: »لطفا مي شود براي 
من توضيح بدهيد كه راز ژوليت بينوش چيست؟ او 

هيچي ندارد. مطلقا هيچي.«
بينوش كه در آن روزها ب��راي افتتاحيه اكران فيلم 
»كپي برابر اصل« به بريتانيا سفر كرده بود در مصاحبه 
با راديو 4 بي بي سي گفته بود: »ديپارديو را از نزديك 
نمي شناسم و نمي دانم با او چي كار كرده ام؟ مي فهمم 
كه مجب��ور نيس��تي از همه آدم ها خوش��ت بيايد و 
مي تواني از كار برخي هم خوشت نيايد. اما خشونتي 

كه در كالم او هست را نمي فهمم.«
ح��اال كل��ر دني��س، فيلمس��از زن فرانس��وي خبر 
غيرمنتظره همكاري با اين دو چهره سينماي فرانسه 

در فيلم بعدي اش »عينك سياه« را داده است. 
اين فيلمساز فرانسوي اوايل سال گذشته از ساخت 
فيلم علمي- تخيل��ي »High Life« با بازي رابرت 
پتينسون، پاتريشيا آركت و مايا گاث خبر داد. ظاهرا 
قرار ب��ود فيلمب��رداري اين فيلم بهار س��ال 2016 
كليد بخورد اما دنيس س��اخت اين فيلم با بازيگران 
انگليسي و امريكايي را به تعويق انداخت تا بر صندلي 
كارگرداني »عينك س��ياه« تكيه بزن��د. فيلمي كه 
فيلمبرداري اش در همين ماه ژانويه آغاز مي ش��ود و 
ديپارديو و بينوش و همچنين زاويه بووا هفت هفته 
متوالي در ش��هرهاي پاريس و ژوئر مش��غول ايفاي 
نقش در اين فيلم خواهند بود. داستان فيلم اقتباسي 
از كتاب كالس��يك »سخن عاشق: تكه ها« اثر روالن 
بارت است كه به تحليل زبان عشق مي پردازد. كتاب 
»سخن عاشق« و انتشار آن در سال 1978، انقالبي 
به راه انداخت؛ روالن بارت در اين كتاب با استفاده از 
عناصر ساختارگرايي به كشف پديده عشق مي پردازد. 
او كه اش��اراتي به كتاب هاي »رنج هاي ورتر جوان« 
اثر گوته و آثار  افالطون، پروس��ت، بوديار و شوبرت 
دارد، با هنرمندي پرتره اي به تصوير مي كشد كه هر 

خواننده اي در آن انعكاسي از خود مي بيند. 
 فيلم »عينك س��ياه« پاييز سال آينده اكران خواهد 
شد. هنوز مشخص نيس��ت دنيس محتواي كتاب را 
چگونه جلوي دوربين مي آورد. »عينك سياه« دومين 
فيلم اقتباس��ي از اين كتاب در سال هاي اخير است. 
پيش از اين در سال 2010 درك سانگ و جيمي وان را 
به صورت چهار داستان تقريبا متصل روي پرده بردند. 

 كنس�رت »راك ِدپ�ن« ب�ه خوانندگي اش�كان 
خطيبي در سي ودومين جش�نواره موسيقي فجر 

اجرا مي شود. 
 سومين جشنواره و جايزه همايون خرم جمعه شب 

با معرفي برگزيدگانش به كار خود خاتمه داد. 
 آيين نكوداش�ت هفتادمي�ن زادروز محمدرضا 
لطفي با عنوان »لطف ساز« در فرهنگسراي نياوران 

برگزار شد. 
 ريكاردو پيگليا، نويس�نده مشهور آرژانتيني در 

۷۵سالگي درگذشت. 
 نشست »ايرانيان و سفرنامه نويسي« روز سه شنبه 
۲۱ دي با حضور ميرج�الل الدين كزازي و غالمرضا 
خاكي در مركز فرهنگي شهر كتاب برگزار مي شود. 
  از نخستين تيزر فيلم »سارا و آيدا« ساخته مازيار 
ميري كه در بخش مسابقه سي وپنجمين جشنواره 

فيلم فجر حضور دارد، رونمايي شد. 

پري صابري سراغ شخصيت هاي »مصدق« و »كوروش« مي رود
پري صابري كه كارگرداني نمايش هاي مختلفي برگرفته از زندگي و آثار شعرايي چون حافظ، سعدي، مولوي و فردوسي را روي صحنه برده است اين روزها به اجراي پروژه هايي با شخصيت »مصدق« و »كوروش« فكر مي كند. 
او در گفت وگويي با مهر در اين باره توضيح داد: »قصد دارم پروژه هاي مختلفي را كار كنم ولي تا شرايط و امكانات اجرايي براي آنها فراهم نشود، نمي توانم به صورت قطعي درباره اجراي شان صحبت كنم. پروژه هايي چون 

»مصدق« و »كوروش«، جزو پروژه هايي هستند كه براي توليد و اجرا مدنظر دارم كه بايد ببينم شرايط براي توليد و اجراي اين آثار فراهم مي شود يا نه. « 

ششمين دوس��االنه نقاش��ي »دامون فر« ويژه جوانان 
زير 25 س��ال 20 دي ماه در گال��ري پرديس ملت آغاز 
به كار مي كند. به گفته س��يف اهلل پوي��اراد، مدير اين 
دوس��االنه در اين نمايشگاه در دو بخش اصلي و جنبي 
121 اثر از 92 هنرمند كه توس��ط شوراي انتخاب اين 
دوساالنه دامون فر شامل معصومه مظفري، گلناز فتحي 
و پويا آريان پور زيرنظر آيدين آغداشلو )رييس شوراي 
داوران( برگزيده ش��ده به نمايش گذاش��ته مي شود. 
برگزيدگان اين دوساالنه اول بهمن در آيين اختتاميه 
ششمين دوس��االنه نقاشي دامون فر معرفي مي شوند. 
آيدين آغداش��لو كه براي س��ومين بار رياست شوراي 
داوري دوساالنه »دامون فر« را برعهده دارد، درباره آثار 
ارايه شده در اين دوره، توضيح داد: »اين دوره تنوع آثار 
بيشتر اس��ت و هنرمندان جوان حوزه هاي تازه تري را 
جست وجو كردند و به جوانبي از هنر نگاه كرده اند كه تا 
پيش از اين كمتر پرداخته شده بود. به نظرم اين مساله 
تنوع بر خوب و بد بودن آثار ارجحيت دارد. همه نوع ديد 

و نگاهي در اين نقاشي ها هست.«

جشنواره بين المللي فيلم »پونا« در كشور هند از 5 فيلم 
ايراني جديد براي حضور در اين رويداد سينمايي دعوت 
كرد. فيلم هاي »ماالريا«، »دختر«، »رفتن«، »دوئت« 
و »والدراما« كه پخش بين المللي آنها بر عهده نسرين 
ميرش��ب اس��ت، پنج فيلمي هس��تند كه به فهرست 
فيلم هاي حاضر در بخش سينماي جهان پانزدهمين 
جشنواره بين المللي فيلم »پونا« اضافه شده اند. پيش از 
اين نام فيلم »يك روز طوالني« ساخته بابك بهرام بيگي 
نيز به عنوان ديگر فيلم ايراني بخش سينماي جهان اين 
جشنواره هندي اعالم ش��ده بود. امسال نرگس آبيار، 
كارگردان ايراني به همراه داوراني از كشورهاي سوئد، 
هند، لهستان، صربستان، سريالنكا و شيلي فيلم هاي 
بخش اصلي مس��ابقه اين جشنواره را داوري مي كنند. 
پانزدهمين جش��نواره بين المللي »پون��ا« از 12 تا 19 
ژانويه )23 تا 30 دي ماه( در هند برگزار مي شود. ايسنا

نماي��ش »دكتر اس��توكمان« ب��ه كارگرداني علي 
پوي��ان و با حضور بازيگران ش��ناخته ش��ده، از روز 
پاياني سي وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر 
تا پايان سال جاري در س��الن چهارسوي تئاترشهر 
اجرا مي شود. علي پويان با اعالم اين خبر توضيح داد: 
»بعد از 12 س��ال كه مجوز اجراي نمايش »دشمن 
مردم« هنريك ايبس��ن به من داده نش��د، باالخره 
موفق ب��ه دريافت مجوز اجراي اين اثر ش��دم و اين 
روزها در ح��ال تمرين نمايش »دكتر اس��توكمان 
)دشمن مردم(« اثر ايبسن با نگاه محمد ابراهيميان 
هس��تيم.« نمايش »دكتر اس��توكمان« از آخرين 
روز سي وپنجمين جش��نواره بين المللي تئاتر فجر 
تا پايان سال جاري، در س��الن چهارسوي مجموعه 
تئاتر ش��هر روي صحنه مي رود. ب��ه گفته پويان در 
اين اثر نمايشي اصغر همت، محمدرضا شريفي نيا، 
گلچهره سجاديه، مارال فرجاد، آذر سماواتي، محمد 
س��اربان، منوچهر عليپور، بابك قادري، س��يامك 
انصاري و صديقه كيانفر به ايفاي نقش مي پردازند. 
طراحي صحنه و لباس نمايش نيز بر عهده محمدرضا 

شريف زاده است. 

شوراي صدور پروانه نمايش خانگي با عرضه فيلم هاي 
»ايستاده در غبار« به تهيه كنندگي حبيب اهلل والي نژاد و 
كارگرداني محمد حسين مهدويان، »باران مي باريد« به 
تهيه كنندگي رضا سالمي و كارگرداني علي صفي خاني 
و »تول��د نحس« به تهيه  كنندگي اس��ماعيل كردي و 

كارگرداني شهره لرستاني موافقت كرد. 

خبر كوتاه

خبر  آخر

ششمين دوساالنه »دامون فر« 
برگزار مي شود

حضور فيلم هاي ايراني 
در جشنواره »پونا«ي هند

اجراي نمايش 
»دكتر استوكمان« در تئاترشهر

»ايستاده در غبار« 
در شبكه نمايش خانگي

نت روز آن سوي آب هاسرخط خبرها
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شمس 
لنگرودي: 

عوامل 
مختلفي بايد 

دست به دست 
هم بدهند 

تا يك فيلم 
شاعرانه شود

رفع محدوديت 
تماشاي كنسرت ها

حميدرضا نوربخش: پخش 
آنالين اجراهاي جشنواره 
مي تواند باع�ث افزايش 
جش�نواره  مخاطب�ان 
محدودي�ت  رف�ع  و 
بازديد مخاطب�ان از آثار 
ب�ه صحنه رفت�ه ش�ود 
و امكان�ات خوب�ي را ب�ه 
وجود بياورد كه مخاطبان 
سراسر كش�ور بتوانند از 
فضاي موج�ود بهره مند 

شوند.

نخستين حاشيه سي وپنجمين 
جش��نواره فيلم فجر، بعد از اعالم 
اس��امي فيلم هاي بخش مس��ابقه ايجاد ش��د. 
حاش��يه اي كه در نبود غايبان بزرگ جش��نواره 
چندان خوش��ايند به نظر نمي رس��د و عالوه بر 
محروم ك��ردن مخاطب��ان از تماش��اي بعضي 
فيلم ها، در قدم بع��دي صاحبان آثار جا مانده از 
بخش سوداي س��يمرغ را در اكران نيز با مشكل 
مواجه مي كند. اما محمد حيدري دبير اين دوره 
از جش��نواره، بعد از اع��الم آراي هيات انتخاب، 
فرص��ت را غنيمت ش��مرد و براي پاس��خگويي 
به س��واالت م��ردم و رس��انه ها در برنامه هفت 
حاضر شد. نخس��تين مس��اله مهم اين دوره از 
جش��نواره، نبود آثاري چون »كاناپه« كيانوش 
عياري، »هجوم« شهرام مكري و »ملي و راه هاي 
نرفته اش« تهمينه ميالني است. حيدري با تاكيد 
فراوان بر اس��تقالل نظر و راي هيات انتخاب، در 
بخشي از صحبت هاي خود، عنوان كرد شش عضو 
اين هيات فيلم ها را به طور مستقل انتخاب كرده 
و اس��اس انتخابش را موض��وع، محتوا و كيفيت 

قرار داه است. 
كيانوش عي��اري را در اين چند س��ال مي توان 
يكي از ناكام هاي بزرگ سينماي ايران لقب داد. 
قبل از اينكه فيلم هاي راه يافته به بخش مسابقه 
جشنواره فيلم فجر اعالم شود، زمزمه هايي درباره 
عدم راه يابي فيلم »كاناپه« تازه ترين ساخته اين 
كارگردان ب��ه گردونه رقابت ب��ا فيلم هاي ديگر 
شنيده شد، ش��ايعه اي كه كيانوش عياري هفته 
گذشته نخواست آن را باور كند و با خوش بيني به 
»اعتماد« گفت كه »اين خبر صحت ندارد«. او تا 
اين حد اين خبر را كذب مي دانست كه تاكيد كرد 

كه فيلم كاناپه تا چند روز آينده به هيات انتخاب 
داده مي شود و اعضا هنوز فيلم را نديده اند. 

يك��ي از چيزهايي كه در مورد اين فيلم بر س��ر 
زبان ها افتاد اي��ن بود كه بازيگران فيلم در نماي 
داخلي خان��ه از كاله گيس اس��تفاده كرده اند، 
اتفاقي كه پيش از اين در سينماي ايران چيزي 
بعي��د و دور از ذه��ن نب��وده و در بعضي فيلم ها 
بازيگ��ران بعض��ا در صحنه هاي��ي از كاله گيس 
اس��تفاده كرده اند. اما عي��اري در آن روز گفت 
كه خبر مميزي ها و مش��كالتي كه مطرح شده 
از اس��اس دروغ اس��ت و يادآوري كرد كه »فيلم 
»كاناپه« را سه شنبه هفته آينده در اختيار هيات 

انتخاب قرار مي دهد.« 
اما انگار عي��اري ديگر بايد به رد ش��دن و اكران 
نش��دن فيلم هايش ع��ادت كرده باش��د، همه 
مخاطبان سينما ماجراي »خانه پدري« و پشت 
در اكران ماندن اين فيل��م را بارها و بارها از زبان 
مس��ووالن و گاهي هم خود عياري شنيده اند. او 
هم ديگر از حرف زدن درباره اين موضوع خسته 
شده است همان طور كه به »اعتماد« گفته بود كه 
ديگر رغبتي براي پيگيري اكران اين فيلم ندارد. 
او وقتي دو روز پيش خبردار ش��د كه فيلم اش از 
بخش مس��ابقه كنار گذاشته شده است، ترجيح 
داد مثل همه اين  سال ها و اكران نشدن دو فيلم 
قبلي اش اعتراضي نكند يا الاقل اعتراضش را به 
زبان نياورد. اين فيلم ساز به سايت سينما سينما 
گفته است كه با تصميم قبلي خودش، هيچ كدام 
از خانم هاي فيلم »كاناپه« در خانه خودش��ان و 
مقابل محارم روسري به سر ندارند و در اين نماها 
از كاله گيس استفاده شده است.  او گفته است كه 
از ابتدا مي دانسته كه اين فيلم براي بخش جايزه 
انتخاب نخواهد ش��د، زيرا بازيگ��ران خانم فيلم 
در اين فيلم روسري به سر ندارند، عياري تاكيد 

كرده اس��ت كه در »كاناپه« ش��ش بازيگر خانم 
ايفاي نقش كرده اند كه همه آنها موهاي شان را 
با نمره چهار كوتاه كردند. تمام سكانس هاي فيلم 
اين خانم ها با كاله گيس هستند.  او در عين حال 
مي گويد كه منتظر مس��ووالن جشنواره است تا 
از او بپرس��ند كه چرا بازيگران اين فيلم روسري 

به سر ندارند؟
عياري از پروس��ه اي كه در اين س��ال ها بر س��ر 
ساخته هايش مي آيد دلگير است همين دلگيري 
را در حرف هايش به زب��ان مي آورد: »ديگر هيچ 
فيلم س��ينمايي نمي س��ازم كه خانم ه��ا در آن 
روس��ري به س��ر داش��ته باش��ند چه در خلوت 
خودشان چه در مقابل محارم اين كار را نخواهم 

كرد.«
اما مهم ترين دليل هيات انتخاب براي رد فيلم 
»كاناپه« اس��تفاده از كاله گيس براي بازيگران 
زن اين فيلم است. مسال هاي كه ظاهرا با اعمال 
مميزي ها ني��ز برطرف نمي ش��ود و اصالحات 
تازه تري��ن فيل��م عياري ب��ا چنين ش��رايطي 
غيرممكن اس��ت. اين در حالي اس��ت كه يكي 
از منتقدان س��ينما در واكن��ش به عدم حضور 
»كاناپه« در بخش مس��ابقه س��ينماي ايران، 
در صفحه ش��خصي خود اين طور نوشته است: 
»دارم به پاسخ صادقانه و صد در صد سينمايي 
و خال��ي از حس��ابگري عي��اري فك��ر مي كنم 
وقتي س��ر صحن��ه كاناپه از او پرس��يدم نگران 
نيستيد بابت اس��تفاده از كاله گيس اذيت تان 
كنند؟ و او گف��ت: »واقع گرايي من را به اين جا 
رس��انده. ديگر توانش را ندارم. در روزگار قريب 
از آبدارچي پروژه هم خجالت مي كش��يدم كه 
دارم پرس��تارهاي دهه پنجاه را با مقنعه تصوير 

مي كنم.« 
محمد حيدري، دبير جش��نواره فجر هم درباره 

انتخاب نشدن فيلم »كاناپه« در بخش مسابقه 
س��ينماي ايران، در برنامه هف��ت، ضمن اداي 
احترام به كيانوش عياري به عنوان پيشكسوت 
سينما، گفته است: »درمورد فيلم آقاي عياري، 
درب��اره محتوا و موضوع بس��يار صحبت ش��د 
و فيل��م انتخاب نش��د. يعني فيل��م »كاناپه«، 
ش��رايطي داش��ت ك��ه ب��راي انتخ��اب آن به 
نتيجه اي نرسيديم و مراجع باالتري بايد درباره 
آن تصميم گيري كنند. فيل��م »هجوم« را هم 
نديدم.« دبير جش��نواره فيلم فجر امسال بايد 
در مورد راه نيافتن فيلم ه��اي زيادي به بخش 
مس��ابقه جش��نواره توضيح دهد، او در برنامه 
»هفت« فعال توضيحات مختصري داده است. او 
درباره »آباجان« هاتف عليمرداني و »يواشكي« 
رضا درميشيان گفته است كه فيلم درميشيان 
به جش��نواره اين دوره نرس��يد و »آباجان« هم 
در ليس��ت فيلم هاي رزرو جشنواره است و اگر 
موانع آن برطرف ش��ود، هيات انتخاب در مورد 
آن تصميم گيري مي كند. اين در حالي اس��ت 
كه حيدري در صحبت هاي خ��ود بعد از اعالم 
فيلم هاي بخش مسابقه تاكيد كرد به هيچ وجه 
فيلمي به بخش مس��ابقه سينماي ايران اضافه 
نمي شود. دبير جشنواره فجر اما حرفي از چرايي 
ع��دم حضور فيل��م تهمينه ميالن��ي در بخش 
سوداي سيمرغ نزد. البته خود كارگردان بعد از 
اعالم ليست نهايي فيلم هاي مسابقه، در صفحه 
ش��خصي اش دليل پذيرفته نش��دن اثرش در 
بخش مسابقه را اين گونه روايت كرد: »واقعيت 
اين اس��ت كه فيلم بدليل موضوع آن )خشونت 
خانگي( كه از نظر من و همسرم اولويت فرهنگي 
است و مي تواند راهگش��اي زوج هاي جوان به 
زندگي بهتر شود، مورد پذيرش هيات انتخاب 
قرار نگرفته اس��ت و فقط همي��ن. اميدوارم در 

اكران عمومي تاثير خود را در كاهش خشونت 
خانگي بگذارد. به نظر ما عوامل فيلم شايستگي 
تشويق داشتند كه ممكن نشد. « دبير جشنواره 
فيلم فجر در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
اعالم كرد، كميته انتخاب جشنواره مسووليت 
هم��ه فيلم هايي ك��ه انتخاب نش��دند برعهده 
مي گيرد: »امس��ال همه فيلم هاي��ي كه فرم پر 
كرده بودند، مورد ارزيابي ق��رار گرفتند و تنها 
فيلمي كه از نظر موضوعي و محتوايي و مميزي 
موردبحث ب��ود، فيلم آقاي عي��اري بود و بقيه 
فيلم ها مشكل مميزي نداش��تند.« اين حرف 
حيدري به اين معناس��ت كه دلي��ل بازماندن 
فيلم هاي ارايه شده به جشنواره از بخش مسابقه 
ملي، تنها س��اختار و فرم بوده است. او در ميان 
صحبت هاي خود يادآور ش��د كه در تجربه دو 
دوره برگزاري جش��نواره فجر، هيچ وقت فردي 

سفارشي در خصوص فيلم ها نكرده است. 
در پايان حيدري توضيحات��ي درباره تغييرات 
ش��يوه برگزاري جشنواره س��ي و پنجم داد. به 
گفت��ه او جم��ع آوري آراي مردمي ب��راي اهدا 
سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 
امسال براي نخس��تين بار به صورت مجازي و 
توسط سايت در تهران انجام مي شود. همچنين 
جش��نواره س��ي و پنجم نهم بهمن ماه در برج 
ميالد افتتاح مي ش��ود و اختتامي��ه آن هم 21 
بهمن اس��ت. فيلم هاي جش��نواره فجر در برج 
ميالد ي��ك روز زودتر يعني 10 بهمن منتقدان 
و اصحاب رس��انه روي پرده مي رود و مردم هم 
مي توانند از 11 بهمن مخاطب آثار جش��نواره 
سي و پنجم در س��ينماها باشند. همچنين در 
اين دوره از جش��نواره با اختيار رييس سازمان 
س��ينمايي جايزه اي به اثر منتخب صنف فيلم 

كوتاه اهدا مي شود. 

اي��ن روزه��ا در گفت وگو با 
ش��مس لنگ��رودي، عالوه 
بر خبر شعر و ش��اعري موضوع ديگري هم 
داريم كه درب��اره آن صحبت كنيم و احيانا 
خبر بگيريم؛ بازيگري اش در سينما، چراكه 
او چندي پيش چهارمين بازي سينمايي اش 
را انجام داده و قرار است همچنان در سينما 
حضور داشته باش��د.  »دوباره زندگي« نام 
تازه ترين فيلمي اس��ت كه شاعر شمالي ما 
در يكي از نقش هاي اصل��ي آن بازي كرده 
و جالب اس��ت كه همب��ازي او در اين فيلم 
گالب آدين��ه اس��ت. آنها نقش ي��ك زن و 
ش��وهر را بازي مي كنند.  »دوباره زندگي« 
نخس��تين فيلم بلند فيلمس��ازي جوان به 
نام رضا فهيمي است كه سال گذشته فيلم 
كوتاهش با نام »كودكان ابري« كانديداي 
جايزه اس��كار ش��ده بود.  شمس لنگرودي 
البته به دليل تعهدي كه به گروه سازنده اين 
فيلم دارد، فعال جزييات بيشتري درباره آن 
نمي گويد تا بعدا اين جزييات از طريق گروه 
سازنده، اطالع رساني شود.  اما رضا فهيمي 

نخستين فيلمساز جوان و فيلم اولي نيست 
كه ش��مس لنگرودي با او همكاري داشته 
اس��ت. او پي��ش از اي��ن و در س��ال 88 در 
نخستين فيلم بلند حميدرضا عليقليان با نام 
»فالمينگوي شماره 13« بازي كرد. درواقع 
با بازي در همين فيلم بود كه آقاي ش��اعر 
بعد از س��ال ها دوري از دنياي بازيگري، بار 
ديگر به اين عرصه بازگشت.  »فالمينگوي 
شماره 13« كه هنوز اكران عمومي نشده، 
فيلمي است شاعرانه و شمس لنگرودي در 
آن نقش يك شاعر را بازي كرده است. او به 
پيش��نهاد رس��ول يونان، ديگر شاعري كه 
فعاليت هاي سينمايي هم دارد، در اين فيلم 
بازي كرد و خيلي طبيعي بود كه بازگشت 
دوباره او به بازيگري، با يك فيلم ش��اعرانه 
باش��د. البته خودش تاكيد دارد كه هرچند 
در نقش يك ش��اعر، بازي داشته، اما شاعر 
فيلم ربطي به زندگ��ي واقعي او ندارد. بلكه 
او در نقش ش��اعري بازي مي كن��د كه در 
جايي دوردس��ت زندگي مي كند. شمس 
درباره آن فيلم كه هنوز مخاطبان س��ينما 
آن را نديده ان��د، مي گوي��د: » فالمينگوي 
ش��ماره 13 فيلمي ش��اعرانه ب��ود اما نه به 

اعتبار حضور من به عنوان شاعر يا به صرف 
اينكه فضاي شاعرانه اي دارد چراكه اساس 
آن فيلم ش��اعرانه بود. « به باور اين هنرمند 
كه شعر و سينما مهم ترين مشغوليت هاي 
امروزه زندگي اش هستند، عوامل مختلفي 
بايد دس��ت به دست هم بدهند تا يك فيلم 
شاعرانه شود و مهم ترين آنها ايجاز و استعاره 
است و در كنار آنها، كيفيت تخيل هم نقش 
دارد.  شاعر مجموعه »باغبان جهنم« بعد از 
بازي در چند اثر سينمايي اصراري ندارد كه 
حتما در فيلم هاي شاعرانه بازي كند.  شاعر 
ما بعد از تجربه اوليه بازي در نقش يك شاعر، 
ديگر دوست ندارد چنين نقشي را بازي كند 

مگر اينكه خود فيلم شاعرانه باشد: »دوست 
ندارم در فيلم ديگري در نقش شاعر ظاهر 
ش��وم مگر اينكه خود فيلم ش��اعرانه باشد 
نه اينكه درباره زندگي يك ش��اعر باشد. اما 
چون ساخت فيلم ش��اعرانه، كار دشواري 
اس��ت، كمتر فيلمس��ازي به اين س��مت 
مي رود.«  او كه سال ها پيش بازيگري تئاتر 
را تجربه كرده است، در بازگشت دوباره اش 
به بازيگ��ري كه اين بار در س��ينما رخ داده 
اس��ت، بيش��تر به ويژگي هاي نقش توجه 
دارد نه اينكه حتما نقش يك شاعر را بازي 
كند ولي در عين حال، س��ينماي شاعرانه 
را يك��ي از زيباترين گونه هاي س��ينمايي 
مي داند: »سينماي ش��اعرانه هرچند يكي 
از زيباترين انواع گونه هاي سينمايي است 
اما يكي از دشوارترين اين گونه ها نيز هست 
چون ص��رف ديالوگ ها يا فضاي ش��اعرانه 
نيست كه باعث ش��اعرانه شدن يك فيلم 
مي شود بلكه عمده ترين عناصري كه يك 
اثر س��ينمايي را ش��اعرانه مي كنند، زبان 
اس��تعاري و ايجاز آن اس��ت. از سوي ديگر 
يك فيلم ش��اعرانه، چينش س��كانس ها و 
پالن هايش پازلي است يعني ممكن است 

فيلم روايت مستقيمي نداشته باشد و اين 
كار دش��واري است. به همين دليل ساخت 
فيلم شاعرانه در س��ينماي ما كمتر تجربه 
مي ش��ود.« ش��مس لنگرودي با سرايش 
مجموعه ش��عرهاي »قصيده لبخند چاك 
چاك«، »خاكس��تر و بانو«، »تنهايي براي 
بلبل چوبي«، »آوازهاي فرشته بي بال« و... 
يكي از چهره هاي تاثيرگذار ادبيات معاصر 
ما اس��ت اما او سال ها پيش از اينكه در شعر 
و شاعري متمركز شود، فعاليت هنري خود 
را با بازيگ��ري در تئاتر آغاز كرده بود و عضو 
گروه تئات��ر »آناهيتا« بود. ب��ا اين حال در 
نخستين س��ال هاي بعد از انقالب اسالمي 
بيشتر در حوزه ادبيات و شعر متمركز شد و 
از بازيگري فاصله گرفت تا اينكه سال 88 به 
پيشنهاد دوست شاعر خود رسول يونان، بعد 
از سال ها بار ديگر به عرصه بازيگري بازگشت 
و اين بار در سينما به ايفاي نقش پرداخت. 

»احتمال باران اس��يدي« و »پنج تا پنج« 
ديگ��ر فيلم هايي هس��تند ك��ه او در آنها 
نقش آفريني داشته است. شمس لنگرودي 
عالقه دارد در يكي از آثار برش��ت هم بازي 

كند. 

جنجال »كاناپه « تهديد » عياري «
استفاده از كاله گيس براي بازيگران زن  دليل حذف ساخته جديد كيانوش عياري  از بخش رقابتي جشنواره بود

شمس لنگرودي با گالب آدينه همبازي شد

هنر هفتم 

پرده نقره اي 

دومي��ن نشس��ت خب��ري 
س��ي ودومين جش��نواره 
موس��يقي فجر در فاصله چن��د روز به آغاز 
آن برگزار ش��د. نشستي كه در آن از اجراي 
آنالين اجراهاي جش��نواره خبر داده ش��د 
تا به گفته حميدرض��ا نوربخش، مدير اين 
جشنواره موقعيتي فراهم شود تا مخاطباني 
كه امكان حضور در اين اجراها را ندارند آن 

را به صورت آنالين تماشا كنند. 
راه ان��دازي س��امانه  از  ماه��ي  هف��ت 

كنس��رت آنالين مي گذرد؛ س��امانه اي كه 
ارديبهشت ماه كار خود را با اجراي عليرضا 
قرباني ش��روع كرد و در ادامه كنسرت هاي 
ديگ��ري با حض��ور حجت اش��رف زاده و... 
برگزار كرد. هدف اين سامانه سهيم كردن 
مخاطباني بود ك��ه امكان حضور در اجراي 
زنده را ندارند و حاال جشنواره موسيقي فجر 
هم با همين رويكرد از اين س��امانه در طول 

اجراهاي جشنواره استفاده خواهد كرد. 
حميدرضا نوربخش در اين نشست با اشاره 
به اينكه كنسرت آنالين براي نخستين بار 
در اين دوره از جش��نواره برگزار مي شود در 

مورد داليل چني��ن تصميمي توضيح داد: 
»اين اقدام مي تواند باعث افزايش مخاطبان 
جشنواره و رفع محدوديت بازديد مخاطبان 
از آثار به صحنه رفته شود و امكانات خوبي را 
به وجود بياورد كه مخاطبان سراسر كشور 

بتوانند از فضاي موجود بهره مند شوند.«
 بعدتر نوب��ت به حامد عنقا، مدير س��امانه 
كنسرت آنالين رس��يد تا درباره همكاري 
اي��ن س��امانه با س��ي ودومين جش��نواره 
موسيقي فجر حرف بزند: »سامانه كنسرت 
آنالين س��عي دارد تمامي برنامه ها را بدون 
وقت كشي پوش��ش دهد. البته بايد به اين 

الهام نداف

ندا آل طيب

موضوع اش��اره كنم كه ما ب��ه هيچ عنوان 
كنسرت گذار نيستيم بلكه فقط در اين فضا 
سرويس دهنده مضاعفي هستيم و به طور 
حتم لذت دي��دن يك اجراي زنده با پخش 
آنالين فرق دارد، اما اين امكان هم مي تواند 
با توجه به محدوديت ها و قيمت گران بليت 
شرايط نسبتا خوبي را براي مخاطباني كه 
به هر دليلي نمي توانند از برنامه ها استفاده 

كنند، فراهم آورد. « 
بليت فروش��ي با تخفيف براي دانشجويان 
و هنرجويان اقدام ديگ��ر برگزاركنندگان 
جش��نواره موس��يقي اس��ت تا مخاطبان 
بيش��تري را براي س��ي ودومين جشنواره 
موس��يقي فجر دس��ت وپا كند. ب��ه گفته 
نوربخش جزيي��ات اين بليت فروش��ي در 

روزهاي آينده مشخص خواهد شد. 
اما عنقا ترجيح داد درب��اره بليت اجراهاي 
آنالي��ن توضيح��ات بيش��تري بده��د: 
»بليت فروشي سامانه كنسرت آنالين طبق 
توافق با صاحب برنامه يا تهيه كننده انجام 
ش��ده اس��ت. ما برنامه كامل و جامعي را به 
دوستان ارس��ال كرديم تا نسبت به قيمت 
بليت ها بررسي هاي الزم را انجام دهند. در 
حال حاضر قيمت بليت در سامانه كنسرت 
آنالين جش��نواره بين 5 تا 10 هزار تومان 
اس��ت كه در اين ميان بيش��ترين سهم به 

هنرمندان اختصاص پيدا مي كند.« 
اما موضوع بليت فروشي اجراهاي جشنواره 
موسيقي فجر در يكي ديگر از نشست هاي 
خبري مربوط به جش��نواره سي ودوم هم 
مطرح شد و اين بار حجت اشرف زاده، يكي از 
خوانندگاني كه در بخش تلفيقي جشنواره 
حاضر است از نحوه بليت فروشي انتقاد كرد. 
اجراي اشرف زاده در هشتمين روز جشنواره 
موس��يقي فجر در برج آزادي روي صحنه 
مي رود. اشرف زاده در اين كنسرت قطعات 
جديدي را هم اجرا خواهد كرد تا همين اجرا 
مقدمه اي باش��د كه تا پايان امس��ال آلبوم 
جديدي را منتش��ر كند. انتخاب س��الن ها 
در اين دوره از جش��نواره موسيقي موضوع 
ديگري بود كه در اين نشست از آن صحبت 
شد و صدرالدين حسين خاني، مدير موسسه 

ايران گام و تهيه كننده آثار حجت اشرف زاده 
از اينكه سالن خوبي براي اجراي اين گروه در 

نظر گرفته نشده، انتقاد كرد. 
اي��ن صحبت ه��ا در ادامه توس��ط حجت 
اشرف زاده كامل شد: »من نمي دانم مبناي 
شوراي سياستگذاري جشنواره براي انتخاب 
س��الن ها و حتي عنوان بخش موس��يقي 
تلفيقي چه بوده اس��ت. دوس��تان نظراتي 
دارند كه بنده به همه آنها احترام مي گذارم 
اما آنچ��ه اين روزه��ا به عنوان موس��يقي 
تلفيقي شناخته مي ش��ود بسيار گسترده  
است بنابراين اين ظرفيت شگفت انگيز بايد 
بيشتر از اينها در رويدادهايي چون جشنواره 

موسيقي فجر به مردم معرفي شود.«
اشرف زاده در بخش ديگري از صحبت هايش 
با انتقاد از نحوه بليت فروشي بخش موسيقي 
تلفيقي سي ودومين جش��نواره موسيقي 
فجر توضي��ح داد: »من انتظار داش��تم كه 
بحث بليت فروش��ي اين بخ��ش با توجه به 
ظرفيت هاي بسيار ارزشمندي كه داراست، 
از طريق يك سامانه كامال حرفه اي فروش 
بليت صورت گيرد اما متاسفانه شاهديم كه 
براي اغلب كنس��رت هاي بخش موسيقي 
تلفيقي، س��امانه اي در نظر گرفته شده كه 
در حوزه موسيقي شناخته شده نيست و به 
غير از دو تا سه گروه كه استثنا فروش بليت 
آنها در سامانه تخصصي حوزه موسيقي قرار 
گرفته، گروه هاي ديگر بخش تلفيقي بايد 
در اين سامانه غيرتخصصي به فروش بليت 

خود بپردازند.« 
اش��رف زاده در پاي��ان صحبت هاي��ش به 
تفاوت بليت فروش��ي در بخ��ش تلفيقي و 
پاپ جش��نواره امسال اش��اره كرد و گفت: 
»گروه ه��اي تلفيقي ت��وان رقابت با بخش 
موس��يقي پاپ را دارند بنابراي��ن الزم بود 
بليت فروشي اين بخش جدي تر و حرفه اي تر 
انجام پذيرد ضمن اينكه ما انتخاب كرديم 
تا در جشنواره حضور داشته باشيم پس بايد 
يك سري از مشكالت را بپذيريم. من باز هم 
اميدوارم كه فضا به گونه اي طراحي ش��ود 
كه ما از اين پس با روند رو به رشد در حوزه 

موسيقي تلفيقي روبه رو باشيم.« 

گروه فرهنگ و هنر

نظرات خود          را 
برای ما 
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»الال لند« با كسب جوايز بهترين فيلم و بهترين بازيگر 
زن از آكادمي بين المللي س��ينما و تلويزيون استراليا 
موفقيت هاي خود را ادام��ه مي دهد. »الال لند« موفق 
شد تا در اين رقابت »ورود«، »ستيغ اره اي«، »شير« و 
»منچستر كنار دريا« را پشت سر بگذارد و عنوان بهترين 
فيلم را از آكادمي بين المللي سينما و تلويزيون استراليا 
كس��ب كند. در عين حال اما استون نيز جايزه بهترين 
بازيگ��ر زن را براي همين فيلم دريافت كرد. همچنين 
مل گيبس��ون با دريافت جايزه بهترين كارگردان براي 
ساخت درام جنگ جهاني دوم »ستيغ اره اي« تجليل 
ش��د. اين فيلم ماه پيش نيز جوايز چندگانه سيدني از 
جمله جايزه بهترين كارگردان��ي را دريافت كرده بود. 
»منچستر كنار دريا« دو جايزه بين المللي شامل بهترين 
فيلمنامه براي كن��ت لونرگان و بهترين بازيگري براي 
كيس��ي افلك را دريافت كرد. درام »ش��ير« از كمپاني 
واينس��تين جايزه بهترين بازيگر مكمل م��رد را براي 
ديو پاتل برد و نيكول كيدمن، بازيگر اس��تراليايي نيز 
جايزه بهترين زن نقش مكمل را دريافت كرد. مهر به 

نقل از ورايتي

»الال لند« بهترين فيلم 
آكادمي بين المللي استراليا

بهار سرلك

خبرگزاري مهر


