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انیمیشن ایرانی در لیست اسکار
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دوشنبه  26تیر 1396

سال سوم

شماره 646

ایرنا| انیمیشن کوتاه «استریپی» که اولین اثر پویانمایی ایرانی راه یافته به لیست بلند اسکار  2016است ،در جشنواره کچکهمت مجارستان با تمجید مدیران استودیو و انیمیشن سازان مجارستانی مواجه شد .هنرمندان
ص مجار شماره  »5اثر یوهانس برامس ( )1833 -1897توسط بابک
و انیمیشنسازان مجار در جشنواره کچکهمت مجارستان انیمیشن «استریپی» از تولیدات استودیو گنبدکبود را که بر اساس موسیقی کالسیک «رق 
و بهنود نکویی کارگردانی شده است ،تحسین کردند .فرنس میکولش مدیر جشنواره کچکهمت مجارستان و مدیر استودیو کچکهمت ساخت یک انیمیشن روایی بر اساس موسیقی را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت:
انتخاب قصه و روایت برای این قطعه موسیقی بسیار هوشمندانه بوده است و مضمون «استریپی» با موسیقی کامال هماهنگ است و خود فیلم همانند موسیقی آن الیههای متعدد دارد و یک مسئله جهانی را مطرح میکند.
میکولش ،که تاکنون سه بار نامزد دریافت اسکار شده ٬با اشاره به اهمیت مضمونی این انیمیشن گفت :یکنواختی ،کالسه شدن و نبود خالقیت مشکل اصلی ما در همه کارها از جمله کارهای دولتی است و به نظرم مضمون
این انیمیشن بسیار قابل تامل است و باید به متن و الیههای دیگر آن هم توجه کرد.

وزیر ارشاد در نشست روز گذشته چشمانداز تئاتر استانها مطرح کرد:

خبر
نظر رهبر انقالب درباره فیلم ماجرای
نیمروز

ایرنا| مرکز اسناد انقالب اسالمی خاطره منتشر نشده رهبر معظم انقالب
اســامی از روز پاکسازی خانه موسی خیابانی را منتشر کرد .پس از اکران
فیلم «ماجرای نیمروز» در ســیو پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر ،این
فیلم در محضر رهبر معظم انقالب اســامی اکران شد و پس از آن عوامل
فیلم در اول اسفندماه  1395به دیدار ایشان رفتند .رهبر معظم انقالب ضمن
تفقد عوامل این اثر نظــرات خود را درباره فیلم بیان فرمودند ،پایگاه مرکز
اسناد انقالب اسالمی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را منتشر میکند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز فرمودند:
«این فیلم بســیار خــوب بود ،همه اجــزای فیلم عالی بــود ،کارگردانی
عالــی بــود ،بازیها عالی ،قصــه عالی بــود .فیلم خوش ســاخت بود».
رهبــر معظم انقالب با اشــاره به سکانســی از این فیلم دربــاره محاصره
و پاکســازی خانه موســی خیابانی توســط نیروهای اطالعاتی و امنیتی
فرمودنــد« :آن روزی کــه این قضیــه (محاصره منزل موســی خیابانی)
اتفــاق افتاد ،من محضر امــام(ره) بودم ،بچهها آمدنــد و گفتند ،از جمله
همین آقای ســیفاللهی؛ آمدنــد و گفتند که قضیه تمام شــده ،آمدند
کــه به امام گــزارش دهند،با دیدن فیلم شــیرینی آن روز تکرار شــد».
ایشــان دربــاره لــزوم توجه ســینما به شــهید الجوردی خطــاب به
کارگــردان ماجــرای نیمــروز فرمودند« :انشــااهلل یــک کاری هم برای
آقای الجوردی بکنید ،ایشــان از آن شــخصیتهایی اســت که شایسته
اســت برایشــان کار انجام شــود ،در این فیلم اســمش بود اما الجوردی
کســی اســت که از قبــل از انقالب ما بــه او میگفتیم مــرد پوالدین».
مقام معظــم رهبری در پایان خاطر نشــان کردنــد« :فیلم خیلی خوب
بود .خیلی عالی بود».به گزارش مرکز اســناد انقالب اســامی« ،ماجرای
نیمروز» که با حمایت اســنادی و تحقیقاتی مرکز اســناد انقالب اسالمی
ساخته شــده برخی از وقایع دهه  60نظیر اعالم جنگ مسلحانه سازمان
منافقین علیه جمهوری اســامی ،انفجار دفتر مرکــزی حزب جمهوری
ت وزیری را به تصویر کشــیده اســت.
اســامی و انفجــار دفتر نخســ 
این فیلم همچنین به گوشهای از جنایتهای منافقین و کشتار مردم توسط
آنان اشاره میکند.این فیلم همچنین در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم
فجر برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره ،سیمرغ بلورین بهترین
فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.موسی
نصیراوغلو خیابانی معروف به موســی خیابانی پس از فرار مسعود رجوی از
ایران فرماندهی نظامی گروهک منافقین که مبادرت به ایجاد ترور و وحشت
در بین مردم انقالبی می کردند را برعهده گرفت ولی در روز  19بهمن 1360
محل اختفای او در محله زعفرانیه تهران توســط نیروهای کمیته انقالب
اسالمی کشف شد که در جریان تصرف آن خانه موسی خیابانی و چند نفر
دیگر از رهبران این گروه کشته شدند.

کن لوچ زیر نقد شدید رفت

مهر| با نمایش فیلم «من دنیل بلیک» در رژیم صهیونیســتی ،کن لوچ
به عنوان کارگردانی که از حامیان تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی است،
زیر باران نقد رفت .به نقل از گاردین ،در حالی که کن لوچ به عنوان یکی از
منتقدان و معترضان به رژیم صهیونیستی شناخته میشود ،نمایش گسترده
فیلم او در مناطق تحت اشغال صهیونیستها ،وی را به این متهم کرده که
او دیگر در زمره چهرههای تحریم فرهنگی رژیم صهیونیستی قرار نمیگیرد.
این در حالی اســت که ادعا شده است وی اجازه داده است تا فیلمش در
رژیم صهیونیستی نمایش داده شود .این کارگردان انگلیسی چندی پیش به
شــدت از هنرمندانی که در سرزمینهای اشغالی رژیم صهیونیستی برنامه
داشــتند انتقادکرده بود و این رژیم را گروهی آپارتایدی خوانده بود.در عین
حال تهیهکننده او به شدت اصرار دارد که نمایش فیلم «من دنیل بلیک»
در این سرزمینها کاری اشــتباه بوده است .دلیل اصلی که فیلمهای لوچ
در رژیم صهیوینســتی اکران شده است پس از اعتراض وسیع او به اجرای
کنسرت گروه «رادیو هد» برای صهیونیست ها بسیار عجیب به نظر میرسد.
خود لوچ این گروه را برای نادیده گرفتن حقوق فلسطینیها متهم کرده و
آنها را حامی رژیم آپارتاید خوانده بود .ربکا اوبراین تهیهکننده فیلمهای کن
لوچ گفته است اکران این فیلم به دلیل عقد قراردادی تصادفی از سوی وایلد
بانچ کمپانی توزیع کننده صورت گرفته و این بدون اطالع کن لوچ و کمپانی
تولیدکننده وی یعنی «سیکستین فیلمز» بوده است.شانی توزیعکننده فیلم
در رژیم صهیونیستی و مالک شبکه سینمایی «لو» که این فیلم را اکران کرده
گفته است لوچ و تهیهکننده وی را از سالها پیش میشناخته و هر سال هم
به آنها پول پرداخت میکرده و هیچوقت با اعتراضی روبه رو نبوده است .این
کمپانی گفته است از سال  ۱۹۹۳و وقتی امتیاز پخش فیلم «سنگباران» را
خریده هرگز مشکلی برای اکران فیلمهای این کمپانی در رژیم صهیونیستی
نداشته است .اما رییس کمپانی نشر فیلم وایلد بانچ از لوچ دقاع کرده و مدعی
شده کن لوچ از آنها خواسته بود که فیلم را به رژیم صهیونیستی نفروشند.

سهم 15درصدی فیلمسازان زن در
جشنواره شهر

همدلی| بیش از  ١٨٠فیلمساز زن در بخش ملی ششمین جشنواره فیلم
شــهر حضور دارند و  ١٥درصد از متقاضیان این رویداد هنری را تشــکیل
میدهند .به نقل از روابط عمومی ششــمین جشــنواره بینالمللی فیلم
شهر ،از بین بیش از  ١٦٠٠اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره در بخش ملی،
حضور زنان فیلمساز رشــد قابل توجهی داشته است و مجموع  ١٥درصد
از متقاضیــان را به خود اختصاص میدهد .براســاس این گزارش ،در این
دوره از جشــنواره در مجموع بیش از  ١٨٠فیلمســاز زن متقاضی حضور
در بخشهای ســینمایی بلند ،بلند داستانی ،مستند بلند ،مستند کوتاه و
نیمهبلند ،داستانی نیمه بلند و کوتاه ،پویانمایی و محله هستند .این میزان
از اســتقبال در بخشهای داستانی نیمه بلند و کوتاه نمود بیشتری دارد و
یک رکورد محســوب میشود.در بین بخش مختلف ،بخش داستانی نیمه
بلند و کوتاه با حضور  ٤٩فیلمســاز در صدر قرار دارد و دو بخش پویانمایی
و محله نیز هرکدام شاهد حضور  ٣٩فیلمساز است .بخش مستند کوتاه و
نیمه بلند با حضور  ٣٦فیلمساز ،بخش سینمای بلند ١٠ :فیلمساز و بخش
بلند داستانی و مستند بلند نیز هر کدام شاهد حضور  ٧فیلمساز زن هستند.
پوران درخشنده (زیر سقف دودی) ،نرگس آبیار (نفس) ،تینا پاکروان (نیمه
شب اتفاق افتاد) ،نگار آذربایجانی (فصل نرگس) ،منیر قیدی (ویالییها)،
مرجان اشرفیزاده (آبجی) ،سهیال گلســتانی (دو) ،رقیه توکلی (مادری)،
غزاله سلطانی (پرسه در حوالی شهر) ،بهنوش صادقی (خانه دیگری) ،فاطمه
ثقفی (بیوگرافی) ،پگاه آهنگرانی (مستند مردان ارباب جمشید) و ...از جمله
فیلمسازان نام آشــنای حاضر در ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر
هستند .ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر به دبیری سید علی احمدی
از  9تا  14مردادماه جاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

برای همیشه مفهوم « توقیف» را از اذهان پاک کنیم

همدلی | سعید قاضینژاد .نشست چشمانداز تئاتر
استانها صبح دیروزیکشنبه  25تیرماه در تاالر «سنگلج»
با حضور وزیر ارشــاد ،معاون هنری و مدیر مرکز هنرهای
نمایشــی وزارت ارشــاد این وزارتخانه برگزار شــد .شاید
مهمترین حرف این نشست الاقل برای اهالی سینما مباحث
مربوط به فیلمهای توقیفی باشد .فیلمهایی که تعدادی از
آنها مثل «صد ســال به این سالها» ساختة سامان مقدم
نزدیک به یک دهه از توقیف آنها گذشــته و خبری هم از
امکان اکران آنها نیست .فیلمی که سه بازیگر مهم سینمای
ایران یعنی ،پرویز پرستویی ،رضا کیانیان و فاطمه معتمدآریا
سه نقش اصلی آن را به عهده دارند .فیلم مقدم بخشی از
حوادث دوران معاصر که مربــوط به قبل و بعد از انقالب
است را در قالب یک داستان به مخاطبانش ارائه میدهد.
یکی از کنجکاویهای فیلم سامان مقدم برای کسانی که
خبرهای مربوط به تولید این فیلم را در زمان فیلمبرداری
تعقیب کردهاند گریم بازیگران آن است .هر سه باید دوران
جوانی و میانسالی را در سالهای مختلف بازی میکردند
و همین مسئله از عکسهای محدودی که از فیلم منتشر
شــده مشهود است .چهرة جوان شدة پرستویی و کیانیان
و معتمدآریــا همچنان از کنجکاویهــای این اثر توقیف
شدة سامان مقدم اســت .اما مهمترین حرف این نشست
در مورد توقیف فیلمهای سینمایی مطرح شد .وزیر ارشاد
اعالم کرد اساســاً باید مفهوم توقیف آثار هنری را از بین
ببریم.
مفهوم توقیف فیلمها را برداریم
وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :ما میخواستیم یک
بار برای همیشه این مفهوم توقیف را از اذهان پاک کنیم.
فیلم یا مجوز میگیرد یا نمیگیرد .فیلم یا مجوز میگیرد
یا نمیگیرد .چیزی به اسم توقیف در ادبیات نمایشی غلط
است .اکثریت قریب به اتفاق فیلمها مجوز میگیرند و بقیه
نیز که نمیگیرند باید اصالحات را اجرا کنند .مثال یکی از
فیلمها تهیهکننــده و کارگردان تمایلی به اصالح ندارد به
همین دلیل به نظر ما این فیلم قابلیت اکران نیز نخواهد
داشت!
وزیر ارشاد با اشاره به برخی حواشی فیلمها ادامه داد :اما
به جای قضاوت عجوالنه این کار را به نظامهای تخصصی
بســپارید .حوزه سینمایی از یک نظام استاندارد برخوردار
است و مطابق آن عمل میکند و همه مالحظات اقتصادی
و اجتماعــی فرهنگی و هنجارهای الزم را توجه میکند و
چنان چه چالشی در این خصوص باشد باید گزارش کنند
و بر اساس آن در همان شورا باید مجددا به تصمیم برسد.
صالحی امیری در پایان گفت :در فرایند مجوز فیلمها نه
وزیر و نه رئیس سازمان سینمایی و نه هیچ سازمان دیگر
مداخله ندارد بلکه در روند قانونی خودش بررسی میشود.
ما در دولت آقای روحانی گفتیم که گوش شــنوایی داریم
و معتقد هســتیم که حتما باید نقد را بشــنویم و به آن
پاســخ دهیم و همچنین باید حساســیت الزم نسبت به
حساسیتهای دینی داشته باشــیم و فیلم ها حتما باید
ارزشهای دینی و اخالقی را تبلیغ کنند.

فریادومظلومیت«آتنا»هاتا«ستایش»ها پیامهای
تلخی است
وی ادامه داد :یکی از نکاتی که به نظر من بســیار مهم
اســت ،بحث سازگاری اجتماعی اســت .شما خشونت را
میبیند که از نقاط مختلف ایران گزارش میشــود .افول
اخالق و فریاد مظلومیت آتنا تا ســتایش پیامهای تلخی
در جامعه اسالمی است .من معتقدم سینما و تئاتر ،شعر،
ادبیــات و کتاب ما باید در این عرصهها وارد شــوند و در
جهت کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کنند.ویر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی با اشاره به اینکه در وزارتخانه ستادی را
برای این کار تعریف کردهام بیان کرد :بنده به عنوان عضو
شــورای عالی اجتماعی کشور مسئولیت دارم که از منظر
فرهنگی در جهت آسیب شناسی فعالیت کنیم.خوشبختانه
این ستاد فعال شده است و اقدامات جدی انجام داده و  ما
با مدیران گفتگو داشتیم برای پیدا کردن راهحلها.
در حوزه نشر در بهترین وضعیت بعد انقالب به
سر میبریم
صالحی امیری که در جمع خبرنگاران سخن میگفت،
با بیان اینکه به اعتقاد من ،در حوزه نشر کتاب در بهترین
وضعیت بعد از انقالب به سر میبریم گفت 83 :هزار عنوان
کتاب مجوز نشر داده شــده است .خوشبختانه مجموعه
مؤلفین نسبت به خطوط زرد و قرمز نطام واقف هستند و
یک هماهنگی ذهنی و فکری شکل گرفته و ما ضمن اینکه
آزادی نشر ،قلم و بیان را قبول داریم وظیفه ما ایجاد فضای
الزم برای نشر و قلم است .ولی باید چارچوبهای ارزشی-
فرهنگی نظام را رعایت کنیم و در این خصوص تعارف هم
نداریم .ممکن اســت در این  83هزار مجوز هم چند مورد
مشکل داشته باشند که آنها را نیز رفع خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر ارایة کتابهای «غیر

اکران «داستان اسباببازیهای  »4در تابستان 2019
همدلــی| جاش کولــی تنهــا کارگردان داســتان
اسباب بازیهای  )2019 Toy Story( 4به طور رسمی
انتخاب شده است .این اعالمیه رسماً از شرکت والت دیزنی
و استودیوی پیکسار اعالم شد .در این خبر که در اولین روز
نمایشگاه  D23در آناهیم  CAاعالم شد ،از انیمیشنهای
دیگری که در دســت ساخت است،
ماننــد  2 Wreck-it-Ralphنیــز
اخباری اعالم شده است.
اما ایــن موضوع تنها مســالهای
نیســت که در مورد انیمیشنهای
دنبالــهدار در این نمایشــگاه بحث
شده است ،جان لسنر در مورد عالقه
پیکسار برای قسمت بعدی «داستان
اسباببازیها» سخن گفته است .از
زمان آخرین خبر در ســال  2015در مورد این انیمیشن
دیگر خبری از آن شنیده نشده بود .بدین صورت طرفداران
به شدت مشتاقند تا بدانند که چه چیزهای جدیدی در
مورد پروژه خواهند شنید.
با وجود گزارشهای رســمی ،لســتر اعالم کرده است
کــه به جای همکاریش با جاش کولــی هم اکنون او به
تنهایی بــر روی این پروژه کار خواهد کرد .فیلمنامه این
انیمیشن توســط رشــیدا جونز و ویل مک کورماک بر

همدلی| نمایشگاه پوستر فیلمهای سینمای ایران متعلق به
کارگردانهای نسل دوم با عنوان «گام دوم» در موزه سینما برپا
شد .به نقل از روابط عمومی موزه سینما ،نمایشگاه پوستر آثار
فیلمسازان نسل دوم سینمای ایران بهمنظور گسترش فرهنگ
بصری مخاطب سینمای ایران در فضای نمایشگاهی محیطی
موزه سینمای ایران روی دیوار رفت .پوسترهای موجود در این
نمایشگاه از مجموعه پوسترهای سینمایی است که کمتر دیده
شده و اغلب متعلق به فیلمهای دهه  ۷۰سینمای ایران است.
در این مجموعه نمایشــگاهی ،پوستر فیلمها به ترتیب سال
نمایش در سینماها کنار هم چیده شده است .به این ترتیب
که پوستر فیلم «تعقیب سایهها» به کارگردانی علی شاهحاتمی
در سال  ۱۳۷۰نمایش داده شده ،نخستین پوستر از مجموعه

اساس داستانی از الســتر ،اندرو استنتون ،پیت داکتر و
لی یون کریچ (داستان اســباب بازی  )3نگاشته خواهد
شد .این انیمیشــن در تابستان سال  2019بر روی پرده
سینماها اکران خواهد شد«.داستان اسباببازی  »4اولین
فیلمی است که کولی تاکنون کارگردانی کرده است ،این
کارگردان قب ً
ال با کمپانی پیکســار
در انیمیشــنها و نقشآفرینی آنها
همکاری کرده بود .در واقع این اولین
فیلم مستقل اوست او همچنین فیلم
کوتاه  Inside Outرا نیز در کارنامه
خود دارد که با موفقیت زیادی روبهرو
شد.عالوه بر تک کارگردان بودن این
انیمیشن ،الستر که دو قسمت از این
انیمیشــن را کارگردانی کرده بود به
عنوان تهیهکننده اجرایی و سرپرست فعالیت خواهد کرد و
در این پروژه باقی خواهد ماند .داستان این انیمیشن فع ً
ال
معلوم نیست اما به عنوان یک کمدی عاشقانه مطرح شده
بود که در مورد وودی (تام هنکس) و باز الیتیر (تیم الن)
و پیپ (آنی پوتز) است .همانطور که در داستانهای قبلی
نیز سرنخهایی از آن را دیده بودیم .مطمئناً شخصیتهای
دوست داشتنی دیگر نیز باز خواهند گشت .هنوز جزئیات
بیشتری ارائه نشده است.

اخالقی» در کتابفروشــیها و دستفروشیها بیان کرد:
کتابهایی که شما از آنها نام بردید ،حتما غیر قانونی است
وکتابهای بدون مجوز و غیــر قانونی را با هماهنگی که
با قوه قضایی و نیروی انتظامی داشــتیم ،با مداخله جدی
آنها به سرعت در یک سال اخیر کاهش دادهایم .اگر امروز
گزارشی به همکاران ما داده شود ظرف کمتر از  2یا  3روز
نیروی انتظامی اقدام قانونی انجام خواهد داد.
صالحی امیــری درخصوص یکــی دو فیلمی که اخیرا
حواشــی برای اکران آنها بوجــود آمده افزود:نظام پروانه
ســاخت و نمایش و اکران ،یک نظام قانونمندی اســت
که روال جــاری دارد هیچکــس در آن مداخلهای ندارد.
اعضایی که برای شورای ساخت و نمایش انتخاب شدهاند
از بهترینهای حوزه فرهنگ هســتند و صاحب صالحیت
هســتند و هیچکــس در صالحیت حرفــهای و اخالقی
آنها شــبههای ندارد .یک روحانی هــم در این جمع برای
نظارتهای دینی و فقهی حضور دارد ،در مجموع سالیانه
درسازمان سینمایی صدها مورد فیلم کوتاه و بلند را مجوز
میدهیم و بعضی از این فیلمها نیز از طرف سازمان مجوز
نمیگیرند .سیاســت سازمان ســینمایی ما این است که
اصالحــات را اعالم میکند و در صــورت انجام اصالحات
دوباره برای پروانه نمایش بررسی میشود و در نهایت تایید
خواهد شد.
کمک به تئاتر ایران
سیدرضا صالحیامیری در حاشیة نشست چشمانداز تئاتر
استانها که در تماشاخانه «سنگلج» برگزار شد با بیان اینکه
تئاتر باید به موضوعــات اجتماعی ورود بکند گفت :امروز
باید تئاتر پاسخگو مسائل اجتماعی ایران باشد .من مسائل
اجتماعی ایران را در ده مورد (در این نشســت) بر شمردم
که مهمترین آنها ،بحث اخالق اجتماعی ،امنیت اجتماعی،

چهره افسانهای دیزنی از نژاد پرستی این کمپانی انتقاد کرد
مهر| ووپی گلدبرگ از کمپانی دیزنی خواست تا به تاریح
خودش پشت نکند و فیلم جنجالی سال  ۱۹۴۶را در دسترس
عموم قرار دهد .به نقل از آسوشــیتدپرس ،ووپی گلدبرگ
کمدین سرشــناس آمریکایی که به عنوان چهره افسانهای
دیزنی در روز جمعه معرفی شــد چیزهای شگفتانگیزی
برای گفتن درباره نامشهورترین فیلم
این کمپانی در تاریخ داشت که بگوید.
در اکسپو  D۲۳که روز جمعه در آنهایم
برگزار شد ووپی گلدبرگ که به عنوان
چهره افسانه دیزنی معرفی شد درباره
فیلــم محبوبش از ســاختههای این
کمپانی از فیلم «ترانه جنوب» محصول
 ۱۹۴۶۶دیزنی نــام برد که به صورت
انیمیشــن /فیلم زنده ساحته شده و
برای ارایه حساس مساله نژادی درباره آفریقایی آمریکاییها
در دوران نوسازی و اصالحات دهههاست که اکران نشده باقی
مانده است.گلدبرگ بازیگر فیلم «روح» گفت که «دارم سعی
میکنــم تا راهی پیدا کنم که بتوانم این فیلم را دوباره احیا
کنم» .این درحالی اســت که دیزنی حتی از ارایه این فیلم
روی دیسک یا به صورت دیجیتالی هم خودداری کرده است.
گلدبرگ افزود« :تنها در این صورت است که میتوانیم درباره
آنچه بود صحبت کنیم و این که این مسایل از کجا آمده و

نمایش پوستر فیلمهای ایرانی در موزه سینما

آثار بهنمایش درآمده در این نمایشگاه است.
پوســتر فیلمهایی مانند «دادســتان» ســاخته بزرگمهر
رفیعا« ،هور در آتش» ســاخته عزیــزاهلل حمیدنژاد« ،بر بال
فرشتگان» به کارگردانی جواد شمقدری« ،پنجاه روز التهاب»
ساخته کریم آتشی« ،دکل» ســاخته عبدالحسین برزیده،
«کوســهها» به کارگردانی حمیدرضا آشــتیانی« ،حمله به
اچ »۳ساخته شــهریار بحرانی« ،درخت جان» به کارگردانی
فرهاد مهرانفر« ،ســجاده آتش» ساخته احمد مرادپور« ،راز
مینا» به کارگردانی عباس رافعی« ،ســاحره» ســاخته داود
میرباقری« ،سینما سینماســت» به کارگردانی ضیاءالدین
دری« ،پسر مریم» ساخته حمید جبلی« ،یاسهای وحشی»
به کارگردانی محسن محسنینسب« ،غریبانه» ساخته احمد

ســبک زندگی ،ســازگاری اجتماعی و انسجام اجتماعی
است؛ در مجموع جهتگیری تئاتر باید به سمت پاسخ به
موضوعات اجتماعی باشد.
جایگاه تئاتر را ارتقا بدهید
مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در چشمانداز
تئاتر اســتانها از دالیل برگزاری این نشست سخن گفت
و در پایان خطاب به وزیر ارشاد گفت« :استدعا میکنم تا
مجموعه وزارتخانه را به همافزایی برای ارتقا جایگاه تئاتر
رهنمون سازید».
مهدی شــفیعی در این همایش که در تاالر «سنگلج»
با حضور وزیر ارشــاد و معاون هنری این وزارتخانه برگزار
شد ،در سخنانی گفت :چرا این نشست طراحی و اجرا شده
است؟ اساساً چه لزومی به الگوآفرینی ،همنواختی فرصتها
و تعالی مدیریت در حوزه تئاتر استانها وجود دارد؟ آیا صِ رف
چند هماهنگی اداری نیاز به ایجاد زحمت برای هنرمندان و
مسئوالن از سراسر کشور جهت حضور در یک نشست دارد؟
او ادامه داد :شاید جملهای که در چند ثانیه دیگر آن را به
عرض میرسانم میتوانست در پایان این سخنان بیاید و به
عنوان یک آرزو ،یک ادعای مدیریتی یا شیفتگی به حوزه
مورد عالقه خودم و شــما مطرح شود اما گفتن این جمله
در آغاز سخنانم دلیل برگزاری این نشست و تمایل به فراتر
رفتن از هماهنگیهای اداری و اجرایی حوزه تئاتر را نمایان
میسازد.شفیعی با نقل قول این جمله که در روزگار فعلی
شاید به جرات بتوان این ادعا را مطرح کرد که کمتر حوزه
فرهنگی هنری در کشور همانند تئاتر به این اندازه دارای تنوع
مضمون و شکل است تصریح کرد :این آن جملهای است که
ما را گرد هم آورده است و نیاز به گفتگو درباره الگوآفرینی،
هم نواختی فرصتها و تعالی مدیریت را ضروری میسازد.
محورهای در نظر گرفته شده برای این نشست به هم ه آن
چیزی که در حوزه تئاتر میشناســیم نمیپردازد .آن چه
در شرایط فعلی باید برجستهسازی شود توجه به ظرفیت
بینظیر تئاتر در ارتقــای فرهنگ عمومی ،جامعهپذیری،
فرهنگپذیری ،رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان ،اقتصاد
فرهنگ و مشــخصاً ارتقای شرایط اقتصادی فعاالن حوزه
تئاتر اســت.مدیر مرکز هنرهای نمایشــی گفــت :امروز
همکاران و مدیران ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
اســتانها در کنار نمایندگان هنرمندان تئاتر در این جمع
حضــور دارند .نمایندگانی که از طریق انتخاب هنرمندان،
نماینده آنها شدهاند .چگونه میتوان این همافزایی را ارتقاء
داد؟ چه ظرفیتهایی برای این همافزایی وجود دارد؟ چه
ظرفیتهایی باید به وجــود بیاید؟ درباره چه موانعی باید
گفتگو کرد؟ دلیل برگزاری این نشست گفتگو درباره این
سواالت اســت .رشد آگاهیهای عمومی ،رشد تحصیالت
دانشگاهی ،توجه خانوادهها به ایجاد شرایط مناسب برای
ارتقاء فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ،وجود قوانین
باالدســتی که نظر به مشارکت بیشتر مردم در حوزههای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارد و مواردی از این دست
بخشــی از ظرفیتهای موجود ارتقاء و گسترش تئاتر در
جامعه است.

امینی« ،پارتی» به کارگردانی سامان مقدم« ،شوخی» ساخته
همایون اسعدیان« ،زیر نور ماه» به کارگردانی رضا میرکریمی،
«زندان زنان» ساخته منیژه حکمت« ،عروس خوشقدم» به
کارگردانی کاظم راستگفتار از جمله پوسترهایی است که در
نمایشگاه پوستر «گام دوم» بهنمایش گذاشته شده است.
همچنینپوسترفیلمهاییمانند«باغهایکندلوس»ساخته
ایرج کریمی« ،ما همه خوبیم» به کارگردانی بیژن میرباقری،
«ماهیها عاشق میشوند» ساخته علی رفیعی« ،اسپاگتی در
 ۸دقیقه» به کارگردانی رامبد جوان« ،چهارشــنبه سوری»
ســاخته جواد آتشــباری« ،چند میگیری گریه کنی؟» به
کارگردانی شاهد احمدلو« ،روز سوم » ساخته محمدحسین
لطیفی« ،ســبز کوچک» به کارگردانــی غالمرضا رمضانی،

چرا به وجود آمده است».
این فیلم با نقدهای زیادی روبه رو شده و منتقدها معتقد
بودند در این فیلم سیاهپوستان به عنوان چهرههایی مهاجم
و برده معرفی شــدهاند .گلدبرگ به فیلم جنجالی دیگری
نیز اشــاره کرد و از انیمیشن کالســیک «دامبو» در سال
 ۱۹۴۱ســخن گفت و این که مردان
سفیدپوست یکی از افراد این انیمیشن
را جیم کراو (کالغ سیاه) نامیدهاند که
پس از تصویب قوانین تبعیض نژادی
و برای نادیده گرفته شدن این مساله
بوده اســت .وی افزود :دلم میخواهد
به کالغسیاهها هم به عنوان یک چیز
باارزش نگاه شود چون همینها بودند
که ترانه انیمیشن «دامبو» را خواندند
و این ترانه هنوز به یاد ماندنی اســت.منظور وولدبرگ ترانه
«وقتی من یک فیل پرنده دیدم» این انیمیشن بود .وی در
ادامه گفت :دلم میخواهد از همه مردم و دســت اندرکاران
کوچکی که کســی از آنها یادی نمیکند ،هم یادی کنم .در
این برنامه که گلدبرگ به عنوان چهرهای افسانهای از سوی
دیزنی مورد تجلیل واقع شد ،مارک همیل از بازیگران اصلی
«جنگ ستارگان» درباره الهامی که از کار کردن در دیزنی لند
گرفته سخن گفت.

«فرزند خاک» ساخته محمدعلی باشهآهنگر« ،کالشینکف»
ساخته سعید سهیلی« ،ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام
مکری« ،شیفت شب» ساخته نیکی کریمی و «به دنیا آمدن»
به کارگردانی محســن عبدالوهاب از دیگر پوسترهایی است
که در این نمایشگاه بهنمایش درآمده است.احسان برآبادی،
محمدعلی باطنی ،بهزاد خورشــیدی ،حیدررضایی ،ابراهیم
حقیقی ،محمدعلــی حدت ،امیر شــیبان خاقانی از جمله
طراحانی هستند که به ترتیب از جهت کمی بیشترین طراحی
پوستر فیلمهای کارگردانهای نســل دوم سینمای ایران را
انجام دادهاند .عالقهمندان به دیدن نمایشگاه پوستر «گام دوم»
میتوانند به نمایشگاهی محیطی موزه سینمای ایران مراجعه و
از این نمایشگاه بهصورت رایگان دیدن کنند.

