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رویداد

دریچه
کمک سم مندس ،اسپیلبرگ
و نتفلیکس به تئاتر بریتانیا

همدلی| انجمــن صنفی صنعت تئاتــر لندن و
بریتانیا یک صندوق جدید راه میاندازند تا با تامین
مبلغ  ۶۲۳هزار دالری ،که از سوی نتفلیکس اهدا
میشــود ،از تئاتر بریتانیا حمایت کنند .به نقل از
ورایتــی ،این ابتکار موجب میشــود تا کمکهای
مالی کوچکی برای دست اندرکاران تئاتر فراهم شود
و آنهایی که امکان کســب درآمد ندارند و به دلیل
شیوع کرونا و تعطیلی سالنهای نمایش درآمد خود
را از دســت دادهاند ،کمک بگیرند .این صندوق به
طور خاص برای حمایت از کسانی تشکیل میشود
که واجد دریافت کمکهای دولتــی نبودهاند و از
زمان تعطیل شــدن تئاترها در  ۱۶مارس تاکنون
درآمــدی نداشــتهاند .این در حالی اســت که به
تازگی اعالم شــد یک مبلــغ  ۱.۹میلیارد دالری
برای حمایت از بخش هنر ،از ســوی دولت بریتانیا
تامین شده است .صندوق جدید به سرپرستی سم
مندس که در دوران قرنطینــه از جمله صداهایی
بــود که در طرفداری از تئاتر و دســتاندرکارانش
فعالیت میکرد ،به صورت امدادی کوتاه مدت برای
صدها کارگر و کارمند آزاد تئاتر در سراسر بریتانیا
وارد میدان شده است .این کمک هزینهها در قالب
مبلغ هزار پوندی ( ۱۲۵۰دالر) به هنرمندان تئاتر
اهدا میشــود و به آن دسته تعلق میگیرد که در
فاصله ژانویه  ۲۰۱۹تا  ۳۱مارس  ۲۰۲۰مشــغول
کار بودهاند .برای ادامه این کمکها الزم اســت که
چهرههای صنعت ،سازمانها و موسسههای خیریه
هم وارد عمل شــوند .اسپیلبرگ ،النوچی و دیوید
ویلیامــز بازیگر از جمله افرادی هســتند که اعالم
آمادگی کردهاند تا پولهای بعدی را به این صندوق
اهدا کنند .انتظار مــیرود حامیان دیگری نیز در
هفتههای آینده وارد این میدان شــوند .نتفلیکس
پیشــتر به موسســه فیلم بریتانیا کمک کرده بود.
مندس در این باره گفت :هزاران تن از متخصصان
تئاتر در بریتانیا دارند زحمت میکشند ،اما بسیاری
از آنها قادر نیســتند تا از برنامههای موجود دولتی
کمکــی دریافت کنند و اکنــون نیازمند کمک ما
هســتند .او افزود :این صندوق را ایجاد کردهایم تا
از آســیبپذیرترین عناصر تئاتر کشورمان حمایت
کنیم .این صندوق به طور مشــخص از کارمندان
تئاتر حمایت میکند ،از آنهایی که دیگر توان تامین
غذای روزانه یا پرداخت قبضهای ماهیانه را ندارند.
منــدس تاکید کرد که این صندوق با مبلغ اهدایی
نتقلیکس شــروع به کار کرده و وی امیدوار است
که ســایر اهدا کنندگان و سازمانهای خیریه نیز
بتدریج وارد عمل شوند و پولهای بیشتری به این
صندوق اهدا شود.

عرضه فیلم کارگاه مجازی
«مستند پس از بحران»

همدلی| بخش سوم «کارگاه مجازی انتقال تجربه
مســتند بحران» که همزمان با بحران همهگیری
بیماری کرونا در مرکز گســترش سینمای مستند
و تجربی تهیه شده است ،در فضای مجازی عرضه
شد .عنوان این بخش «مستند پس از بحران» است
که توسط محمدسعید محصصی ارائه میشود .به
نقل از روابط عمومی مرکز گســترش ســینمای
مســتند و تجربی،مجموعه ایــن کارگاهها در ۴
ســرفصل مختلف برگزار شده و فیلم آن به شکل
 Offlineقابل دانلود و بازبینی روی وبســایت
مرکز گســترش ،پایــگاه خبری ســینماتجربی،
صفحات فضــای مجازی و آپارات اســت .کارگاه
مجازی مســتند پس از بحران ،سومین بخش این
مجموعه کارگاهها است که با حضور محمدسعید
محصصی مستندســاز ،نویســنده و منتقد سینما
ضبــط و در فضای مجازی عرضه شــده اســت.
طی  ۲هفته گذشــته نیز مصطفی جاللیفخر به
بهداشــت گروههای مستندسازی در زمان بحران
پرداخته بود و محسن اسالمزاده هم کارگاه انتقال
تجربه مســتند بحران را برگزار کرده بود .تصاویر
این  ۲کارگاه مجازی روی صفحه مرکز گســترش
و ســینماحقیقت در آپارات قابل دسترسی است.
هفتــه آینده نیز کارگاه «مســتند بحران از منظر
تولیــد» با حضــور مرتضی شــعبانی تهیهکننده
سینمای مســتند در شــبکههای مجازی پخش
خواهد شــد .عالقهمندان جهــت بازبینی کارگاه
مجازی انتقال تجربه مســتند بحــران میتوانند
بــه صفحــه ویــژه «ســینماحقیقت» در آپارات
،CINEMA_VERITE_film_festival
پایگاه خبری -تحلیلی ســینماتجربی به نشــانی:
 ،www.cinematajrobi.irوبســایت مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی www.defc.ir
و فضای مجازی مراجعه کنند.
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گالری کاما میزبان نقاشی
ماسکهای  ۷۰هنرمند شد

«انیو موریکونه» پرکارترین
آهنگساز تاریخ سینما دیروز از دنیا رفت

خداحافظ
موتسارتسینما!

همدلی|علی نامجو :نودویک سال عمر کوتاهی
نیســت ،آن هم در این دوران که میانگین سن
بســیاری از آ دمها خیلی پایینتــر از این اعداد
آمده ،اما مرگ بعضیها در همین سن و سال هم
میتواند جهانی را به بهت فرو ببرد .دیروز یکی از
همین کسانی که مرگشان به مردم جهان شوک
وارد میکند ،در نود و یک ســالگی از دنیا رفت؛
انیو موریکونه؛ آهنگساز ،رهبر ارکستر و نوازنده
سرشناس ایتالیایی .شاید مهمترین ویژگی او در
مقایسه با بقیه آهنگسازان بزرگ دنیا در این بود
که نامش بیش از همه با سینما گره خورد و کار
به جایی رسید که به او لقب «موتسارت سینما»
را دادند .به کارنامه او در زمینه آهنگســازی هم
که نگاه کنید ،به اعداد و ارقامی برخواهید خورد
که میتواند هر کسی را به تعجب وادارد؛ ساخت
موسیقی ۵۰۰فیلم سینمایی و تلویزیونی و البته
آهنگسازی بیش از  ۱۰۰اثر کالسیک .او پنجبار
برای ساخت موسیقی متن فیلمهای «روزهای
بهشــت»« ،مأموریت»« ،تســخیرناپذیران»،
«باگزی» و «مالنا» نامزد دریافت اســکار شده
بود ،اما تقدیر برایش این طور رقم خورد که در
سالهای پیری یعنی وقتی هفتاد و هفت ساله
بود ،برگزارکنندگان اسکار تصمیم بگیرند به او
اسکار بدهند ،البته جایزه افتخاری اسکار سال
 ۲۰۰۷را .او 9سال بعد در  ۸۷سالگی برای فیلم
«هشــت نفرتانگیز» تارانتینو باالخره توانست
اسکار موســیقی متن را به خانه ببرد .در طول
چند دهه فعالیتش در عرصه موســیقی فیلم
تجربه همکاری با نامهای بزرگی از جمله سرجیو
لئونه ،برناردو برتولوچی ،پیر پائولو پازولینی ،پدرو
آلمادوار ،جوزپه تورناتوره ،اولیور استون ،ترنس
مالیک ،برایان دیپالما ،بری لوینســتون ،رومن
پوالنسکی ،فرانکو زفیرلی ،کوئنتین تارانتینو و
بسیاری دیگر همکاری داشتهاست.
نمادی برای وسترن اسپاگتی
با ســاخت موســیقی فیلمهای ژانر وسترن
ایتالیایی که بعد از وسترن آمریکایی کار خود را
آغاز کرد ،معروف شد؛ ژانری که به آن «وسترن
اسپاگتی» لقب داده بودند .اما او توانست در جهان
به نماد آهنگسازی فیلم تبدیل شود و موسیقی
آثــاری همچــون «روزی روزگاری در آمریکا»،
«سینما پارادیزو» و «بیل را بکش» را هم بسازد.
موریکونه با آهنگسازیاش در تعیین سرنوشت
فیلمها به قدری تاثیرگذار بود که بزرگانی سرجیو
لئونه اول میگذاشتند تا او موسیقی را بنویسد
و بعد صحنه را بر اساس آن موسیقی هماهنگ
میکردند .او زاده رم بود و مردم آنجا «مائسترو»
صدایش میزدند چون از نــگاه مردم رم و کل
ایتالیا موریکونه واقعا در کارش استاد بود.
او در آغاز با ارکستراســیون موســیقی متن
فیلمهایــی از جملــه «مرگ یک دوســت» و
«باراباس» وارد سینما شد .اولین فیلم سینمایی
با آهنگسازی او «فاشیست» نام داشت .به او از
سوی دولتهای ایتالیا ،فرانسه و مقدونیه نشان
لیاقــت داده بودند .جالباینکه موریکونه تنها
آهنگساز سینما در طول تاریخ بود که توانست
جایزه پوالر راکه به «نوبل موســیقی» شهرت
دارد ،در سال  2010دریافت کند.

صاحب بهترین موسیقی تاریخ سینما
هشت سال قبل ،نشریه ورایتی با رایگیری از
 ۴۰آهنگساز فعال سینمای جهان ،آهنگسازی
انیو موریکونه برای فیلم «مأموریت» را بهترین
موسیقی ساخته شده برای یک اثر سینمایی تا
آن روز معرفی کرد .در آخرین آمار منتشر شده
 ۶۰میلیون نسخه از آثار او در سراسر جهان به
فروش رسیده و «روزی روزگاری در غرب»اش
با ثبت رکورد فروش  ۱۰میلیون نسخهای جزو
پرفروشترین آلبومهای اینسترومنتال موسیقی
فیلم در تاریخ سینما به حساب میآید .او در محله
«ت ِراست ِوره» و در خانوادهای اهل موسیقی به دنیا
آمد .فرزند اول ماریو موریکونه و لیبرا ریدولفی
بود و موسیقی را با نوازندگی ساز ترومپت شروع
کرد .شاید نقش پررنگ این ساز در موسیقیهایی
که او ســاخت هم به دلیل عالقه شخصی او به
اولین ســازی بود که نواختنــش را آغاز کرد .از
همان ابتدا به قدری در فراگیری موســیقی با
استعداد بود که خانوادهاش برای ادامه تحصیل
او در همین رشته هم بسیار دلگرم شدند .پدرش
هم نوازنده ترومپت بود .و در موسیقی جاز ،اپرا و
در عرصه ضبط موسیقی برای فیلمسازان فعالیت
میکرد .انیو ،وقتی شش ساله بود ،آهنگسازی
را آغاز کرد .هشــت ساله بود که وارد به مدرسه
«  »John the Baptistدر رم شــد و سرجو
لئونه هممدرسهای او در آنجا بود؛ کارگردانی که
همکاری موریکونه با او چند سال بعد هر دوی
آنها را به شهرتی جهانی رساند .چهار سال بعد
پــدر و مادرش او را به کنســرواتواری در رم به
نام «آکادمی سانتاسیســیلیا» فرستادند .دانیل
بارنبویم و نینو روتا از جمله چهرههای شاخصی
هستند که در این کنســرواتوار آموزش دیدند.
«آمبرتو سمپرونی» آنجا آموختههای بیشتری را
درزمینه نوازندگی ترومپت در اختیار موریکونه
قــرار داد« .روبرتو کاگیانــو» ،مدرسهارمونی
انیو در همان ایام به او پیشنهاد داد تا آموختن
آهنگسازی را فرابگیرد .مدتی بعد موریکونه زیر
نظر «کارلو گاروفالو»« ،آلفردو دنینو» و «آنتونیو
فردینانــدی» آموختن مبانی آهنگســازی را
شــروع کرد .بعد از آن ،شاگرد گوفردو پتراسی
شد .موریکونه سال  ۱۹۴۶دیپلمش از آکادمی
سانتاسیسیلیا گرفت و از آنجا فارغالتحصیل شد.
او در همان دورانی که درس میخواند ســاخت
موسیقی برای نمایشهای رادیویی را آغاز کرد و
در چند ارکستر مختلف هم به نواختن ترومپت
مشغول شد .سال  ۱۹۵۶با «ماریا تراویا» ازدواج
کرد .همسر او نقش مهمی را در تکمیل برخی از
آثار موریکونه داشت و برای مثال متون التینی را
که در موسیقی فیلم «مأموریت» شنیده میشود،
او سروده است .او صاحب  ۳پسر و یک دختر شد.
یکی از پسرانش آندرهآ بعدا آهنگساز شد و پسر
دیگرش جیووانی به سراغ فیلمسازی رفت.
موریکونه چطور آهنگساز سینما شد؟
به خصوص در دهههای  60و  70میالدی برای
بســیاری از خوانندگان معروف آن زمان ایتالیا
آهنگ ساخت که از جمله آنها میشود به نام
هلن مریل ،جانی موراندی ،کاترین اسپاک ،رناتو
راســل ،پل آنکا ،میری ماتیو ،و دمیس روسس

اشاره کرد .خودش درباره علت کشیده شدنش
به سمت آهنگسازی فیلم در گفتوگویی توضیح
داده بود«:بیشتر موسیقیهای متن فیلمهای آن
زمان بد بودند و من میتوانســتم آثاری بهتر از
آنچه در فیلمها مورد اســتفاده قرار میگرفت،
بسازم .بعد ازاینکه جنگ جهانی دوم تمام شد،
صنعت سینما در ایتالیا رشد کرد و نئورئالیسم
ایتالیا توانســت در جهان جایگاه فوقالعادهای
کسب کند ،اما فیلمهای خوب سینمای ایتالیا
در آن روزها ،موسیقیهای خوبی نداشتند .من
هم در آن روزها ،به پول نیاز داشتم و این عوامل
باعث شد به سوی موســیقی فیلم بروم» .او با
ســازبندی و رهبری موسیقی آشنایی داشت و
همین دو عامل در حضور موفق او از همان ابتدا
در عرصه موســیقی فیلم موثر بود .البته در آن
دوران خیلیها ساختههای موریکونه را موفقیتی
بــرای او در عرصه هنر به حســاب نمیآوردند،
اما همــان فیلمهای اول با آهنگســازی او هم
در زمینه تجاری موفق شــدند .قبل از ورود به
عرصه موسیقی فیلم ،سالها در زمینه ساخت
ترانه برای خوانندگان مطرح ایتالیایی کار کرده
بود و همین ویژگی هم ســبب شد تاثیرات او
از آن دوران در آثــاری همچــون «خــوب ،بد،
زشت» به خوبی مشخص باشد .او در این فیلم
از گیتار الکتریک اســتفاده کرده بود و این وجه
را میشــود متاثر از ترانههای او به حساب آورد.
البته موریکونه ،در ابتدا با اسم خودش موسیقی
فیلم نمیساخت و از نامهای مستعاری همچون
«دان ســاویو» و «لئو نیکولز» استفاده میکرد.
همانطور کــه از آغاز این نوشــته توضیح داده
شد« ،فاشیست» اولین فیلمی بود که موریکونه
موسیقیاش را ساخت .این فیلم چهار سال بعد
از ساخته شدن در سینماهای آمریکا به نمایش
درآمد« .الرنس مکدونالد» درباره ورود موریکونه
به سینما گفته بود« :ســاختههای او در زمینه
تئاتر مقدمه ورودش به آهنگسازی فیلم بود .این
لوچانو سالچه بود که تجربه همکاری با موریکونه
در چند نمایش به او پیشنهاد ساخت موسیقی
فیلم فاشیست را داد».
یافتن دوباره دوستی که تقدیر را تغییر داد
هرچند موریکونه در همان دوران تحصیالت
ابتدایی با لئونه هممدرســهای بــود ،اما از چند
سال بعد ارتباطش با او به طور کلی قطع شد تا
اینکه آندو چند سال بعد دوباره به هم رسیدند.
توجه لئونه به موسیقی فیلمهایش درست مثل
نگاه او ســبک تصویری و روایتگــری در آثاری
که میساخت ،با دیگران فرق داشت .موریکونه
هم با فهم این تفاوت کوشید آهنگهایی برای
فیلمهای او بنویسد که با جریان رایج موسیقی
فیلمهای وسترن تفاوت دارد .اگر «به خاطر یک
مشت دالر» را به عنوان اولین فیلمی که نام انیو
موریکونه را در جهان به عنوان یک آهنگســاز
موسیقی فیلم مطرح کرد ،در نظر بگیریم ،باید
بدانیم که نوع آهنگسازی او در این فیلم چندان
منحصر به فرد نبود ،اما چند ویژگی مخصوص
به خودش را در زمینه تنظیم داشــت .بودجه
فیلم چندان زیاد نبود بنابراین او نمیتوانست از
ارکستر بزرگی برای ضبط موسیقی استفاده کند.

به جای آن او از صداهای محیطی استفاده کرد
تا اثری متفاوت بسازد .بهرهگیری از صدای تیر
تفنگها ،نعره آدمها ،صدای تازیانه ،صدای سوت،
زنبورک ،سازهای بومی سیسیلی ،ترومپتها و
گیتار الکتریک محدودیتهای مالی را از میان
برد و در نهایت اثری را به وجود آورد که هنوز هم
بسیاری دربارهاش حرف میزنند.
لئونه و موسیقی
خود موریکونه درباره نگاه لئونه به موســیقی
رفته بود«:او چندان به موسیقی عالق ه نداشت و
موسیقی را هم زیاد نمیشناخت اما میدانست
چه چیزی میخواهد .من فیلمهایش را میدیدم
و به او موسیقی مناســب را پیشنهاد میدادم.
معموالً وقتی قطعهای را مینواختم همان را برای
فیلم قبول میکرد ،اما همیشــه مردد و دودل
بود».
او در طول کمتــر از یک دهه آنقدر محبوب
شــد که در ژانر وسترن اسپاگتی برای  30فیلم
از جمله «گرینگو»« ،ششــلولی برای رینگو»،
«بازگشت رینگو»« ،هفت تپانچه برای خانواده
مکگرگور»« ،تپههای ســرخ»« ،گلولهای برای
ژنرال»« ،مرگ ،سوار بر اسب میتازد»« ،ت ِ ِپپا»،
«توپهای سان سباستین»« ،سقفی از آسمان پر
ستاره»« ،ارتش پنج نفره»« ،دو قاطر برای خواهر
سارا»و «رفیق به غرب میرود» موسیقی ساخت.
بعد ار آن بود که نه فقط از ســوی کارگردانان
ایتالیایی که از طرف بقیه فیلمسازان ایتالیایی
و در ادامه امریکایی برای ساخت موسیقی متن
آثارشــان دعوت شد و توانســت به بزرگترین
آهنگساز تاریخ سینمای جهان تبدیل شود.
پایان قصه نماد موسیقی فیلم
عالوه بر دو جایزه اســکاری که در ابتدای این
نوشته هم به آن اشاره شد ،سه جایزه گرمی ،سه
گلدن گلوب ،شــش بفتا ،دو جایزه فیلم اروپا و
 ۱۰جایزه ایتالیایی «دیوید دی دوناتلو» را به نام
خودش زد .جالباینکه موریکونه به فوتبال هم
عالقه زیادی داشــت و از طرفداران دوآتشه تیم
فوتبال آ .اس .رم بود .بر اساس آمار او پرکارترین
آهنگساز تاریخ ســینما بود و گاردین در فوریه
ســال  ۲۰۰۱مقالهای دربــاره او چاپ کرد و به
موریکونه لقب موتسارت سینما را داد .او مدتی
قبل زمین خورد و به همین خاطر استخوان لگن
و رانش دچار شکستگی شد .این آهنگساز پرآوازه
دوشنبه در بیمارستان بود که دچار سکته قلبی
شد و از دنیا رفت .او حاال بعد از چند دهه صبح
زود بیدار شــدن و قدم زدن در یکی از اتاقهای
آپارتمان بزرگش در رم برای نوشــتن موسیقی
فیلم ،آرام گرفته و دیگر الزم نیست کاری کند.
خودش پیشتر گفته بود«:موسیقی در خون من
اســت ،هوایی است که نفس میکشم و دلیلی
اســت برای حضور روی زمین ».شاید موسیقی
هم برای او کارکرد خودش را از دســت داده بود
و به همیــن خاطر باالخره وقت رفتنش در نود
و یک سالگی رســید .پیام وزیر بهداشت ایتالیا
بعد از شــنیدن خبر درگذشت موریکونه را باید
خیلیها بخوانند .او در توئیترش نوشت« :بدرود
استاد! و سپاس برای شور و احساساتی که به ما
بخشیدی!»

ماهنامهای که یک رسانه مهم بود برای سینمایی مهم

«هنر و تجربه» به تاریخ پیوست

همدلی| ســارا حیدرنژاد| ماهنامه «هنر و تجربه» شاید
تنها مجلهای بود کــه با تحریریهای حرفهای و کاربلد برای
مدت شــش ســال روی ســینمایی پرداختن به سینمایی
متمرکز شــد کــه معموال در کشــور ما چنــدان که باید
مورد توجــه قرار نمیگیرد .عالقهمندان به ســینمای هنر
و تجربه وقتــی صفحههای این ماهنامــه را ورق میزدند،
میدانســتند که چه فیلمهایی در ایــن فضا در حال اکران
اســت ،کدامش را باید دید و کدامش اثری مهم به شــمار
میرود .این ماهنامه یک ابزار تبلیغاتی مهم برای سینمای
هنر و تجربه در ایران بود که متاسفانه درست در روز قلم از
میان رفت .کیوان کثیریان سردبیر و سیدرضا صائمی دبیر
تحریریه این ماهنامه ســالهای ســال کوشیدند برای ارائه
یک محتوای دقیق ،درست و البته خواندی .کثیریان بعد از
اینکه تعطیلی این ماهنامه قطعی شد در یادداشت کوتاهی
اینطور نوشت«:نه انجمن صنفی در کار بود که بیانیه بدهد
و نامهنگاری کند و پای وزیر و وکیل را وســط بکشــد ،نه
مدیری کــه چیزی ،حتی پشــیزی از مطبوعات فهم کند.
در این شــش سال با کمک دهها تن از نویسندگان باسابقه
و جوان ،هفتاد و دو شــماره منتشــر شــد و تالش کردیم
محتــوای قابل قبولی ارائه دهیــم و ماهنامهای باکیفیت و
بیتعارف منتشــر کنیم خوشــبختانه حمایت مدیرمسئول
ماهنامه و هیات مدیره هم همراهمان بود .گرچه قراردادی

که در ســال  ۹۳بستیم تا ســال  ۹۸ثابت ماند و حتی یک
ریال افزایش نیافت ولی از اینکه در انتشار این ماهنامه سهم
داشتم راضیام و همچنین از اینکه از ابتدا تا چند روز پیش
عضوی از خانواده محترم و مفید هنروتجربه بودم .راســتی
روز قلم مبارک آقای صانعی مقدم مدیرعامل گرامی».
رضا صائمی هم که سه ســال دبیر تحریریه این ماهنامه
شــریف بود و پیش از آن هم یکی از نویســندگانش ،بعد
از پایان کار این ماهنامه در صفحه اینســتاگرامش اینطور
حسش را انتقال داد« :پشت تکتک این جلدها خاطرات و
مخاطرات قلمی نهفته .سرخوشیها و سرخوردگیهایی که
در فراز و فرود انتشار مجله تجربه شده ،دشواری مصاحبه و
تنظیم آنها ،شــوق نقد نوشتن و عرقریزان روحیاش ،ذوق

تیتر زدن ،اضطراب دیررســیدن مطلــب ،هماهنگی برای
عکاســی ،چالش جلد ،خوانش مطالــب ،تهیه گزارش ماه،
برگزاری میزگردها ،تامین عکسها ،ویرایش متن و چیدمان
صفحه و ...حاال پس از شــش ســال ماهنامه هنر و تجربه
متوقف شد! نزدیک به ســه سال از آن را دبیر تحریریهاش
بودم و پیش از آن هم یکی از نویســندگانش؛ سه سالی که
آموختم .از خواندن تکتک نقد و یادداشــتهای دوستان
منتقــدم ،از گفتوگوهایشــان بــا ســینماگران ،از کیوان
کثیریان عزیز ســردبیر مجله که اگر ایستادگی و مقاومتش
نبــود ،پیش از این و بارها و بارها مجله تعطیل شــده بود.
در کنارش مشق روزنامهنگاری کردم ،حاال در این روزهای
مشقت بار مجله تعطیل شــده! انگار پایت رفته روی مین!
چیزی درونت خالی شده! فرو ریخته! دیروز هم روز قلم بود
و هم سالروز کیارستمی و چه نسبت غریبی دارند این دو با
توقف ماهنامه هنر و تجربه .کیارستمی که سینمایش مظهر
ناب ســینمای هنر و تجربه بود ،گفته بود« :خوش بود گر
هنر و تجربه آید به میان ».حاال نه خودش در میان اســت
و نه مجلهای که روایتگر سینمایی از جنس سینمایش بود!
حــاال تکتک این شــمارهها را روق میزنم و گذر عمرم را
میبینم و زیر لب شعر قیصر را زمزمه میکنم که« :عمری
به جز بیهوده بودن ســر نکردیــم /تقویمها گفتند و ما باور
نکردیم».

نمایشگاه گروهی نقاشی «ماسک بزن» به کیوریتوری
شهال همایونی و دستیاری غزال کاظمی از  ۲۰تا  ۳۱تیر
در گالری کاما برپا میشود .به نقل از روابط عمومی گالری،
مونا خوش اقبال مدیر گالری کاما درباره برپایی نمایشگاه
«ماسک بزن» گفت :مجموعه کاما تصمیم گرفت با تمرکز
بر ذات ناب و اصیل هنر و فارغ از هر حاشیهای نمایشگاهی
با موضوع کرونا برگزار کند که محور آن «هنر برای هنر»
باشد و در همین راستا از هنرمندان شاخص هنر معاصر
ایران و استعدادهای نویافته تقاضا کرد آثار فاخر خود را بر
روی مدیوم ماسک تنها به عنوان سمبل این پاندمی خلق
کنند و همچنین از آنها درخواست کردیم که امضای خود
را به جای روی اثر در پشت آن و پنهان از دید مخاطب
قرار دهند .در نمایشــگاه «ماسک بزن» آثار هنرمندانی
چون حســین محجوبــی ،رضا بانگیــز ،احمد وکیلی،
نصرتاهلل مســلمیان ،همایون سلیمی ،ایرج اسکندری،
کاوه نجم آبادی ،بهزاد شیشــهگران ،حسین ماهر ،علی
ندائی ،اکبر نیکانپــور ،رضا هدایت ،رضا رینهای ،احمد
نادعلیان ،احمد محمدپور ،رضوان صادقزاده ،محمدهادی
فدوی ،کیوان عسگری ،جمشید حقیقتشناس ،مهناز
پسیخانی ،فریده شاهسوارانی ،شهال همایونی ،فریدون
امیدی ،فرناز اخالقی ،فرح ابوالقاســم ،هوشنگ اردویی،
شهناز زهتاب ،توران فرهت ،امیرشهاب رضویان ،سعید
محجوبی ،شهرام گیلآبادی ،فربد مرشدزاده ،مجید برزگر،
سعید نقاشیان ،هومن درخشنده ،مرتضی یزدانی ،علیرضا
تغابنی ،رامین اعتمادی ،عادل یونسی ،فرشید پارسیکیا،
محســن جمالینیک ،اشا صدر ،مینا ســبزی ،فاطمه
دیواندری ،شهال آرمین ،رسول سلطانی ،مرجان اندرودی،
عسل فالح ،محمدعلی اهللوردی ،بهناز جاللی ،کاوه آفاق،
عارف رودباری ،مصطفی نوربخش ،سعید امکانیان ،علی
خالق ،پروین حسینزاده ،سارا اشرفی ،سهیال پوالدزاده،
آنیتا اشرفی ،حامد بهروزکار ،ماهیار چرمچی ،محمدرضا
توکلی ،غزال کاظمی ،آرام مسلمزاده ،منیر صحت ،المیرا
شکرپور ،محمد مقدسی ،مرمر صالحی و هومن مهردانا به
نمایش در میآید .نمایشگاه «ماسک بزن» از  ۲۰تا ۳۱
تیر در گالری کاما برپاست عالقمندان برای بازدید از این
نمایشگاه همه روزه به جز یکشنبهها از ساعت  ۱۱تا ۱۹
میتوانند به این گالری مراجعه کنند.

مونولوگی که روی صحنه
«تاالر محراب» میرود

همدلی| نمایش «عموزنجیرباف» به نویسندگی ،طراحی
کارگردانی مهدی رضایی از بیستودوم تیرماه ۱۳۹۹
و
ِ
در تــاالر محــراب روی صحنه مــیرود .طبق گزارش
رســیده«،عموزنجیرباف» نمایش برگزیدۀ نخســتین
جشنوارۀ مونولوگ دانشجویی افراست؛ این نمایش ،دورۀ
اول اجــرای خود را به مدت پنج شــب در قالب رپرتوار
آثار برگزیده ،در عمارت نمایشی نوفللوشاتو ،در دیماه
اجرایی این اثر،
سال  ۱۳۹۸ســپری کرد .در ادامۀ روند
ِ
مهدی رضایــی تصمیم به اجرای دوبــارۀ آن در تاالب
محراب گرفته اســت« .عموزنجیرباف» به موضوع مواد
روانگــردان پرداخته و با توجه به شــیوۀ اجرایی ،برای
اجرا در روزهای کرونایی ،گزینۀ مناســبی است .محمد
میرعلی ،بازیگر این نمایش است که در نخستین جشنوارۀ
مونولوگ دانشجویی افرا ،موفق به دریافت تندیس بهترین
بازیگری مرد شــد .دیگر عوامل اجرایــی عبارتاند از:
دســتیار کارگردان :بردیا کوهپایه؛ عکس :رضا جاویدی
و امیرعباس فراهانی؛ طراحی گرافیک :صادق حسینی؛
ساخت تیزر :مهران عشــریه و مدیر روابط عمومی :ندا
اینترنتی «عموزنجیرباف» در سایت
کاوندی .فروش بلیط
ِ
تیوال آغاز خواهد شد .این نمایش ،از بیستودوم تیرماه
نشــانی خیابان
به مدت چهل دقیقه در تاالر محراب به
ِ
ولیعصر ،چهارراه امام خمینی روی صحنه خواهد رفت.

موزه «لوور» راه افتاد

موزه «لوور» پاریس پس از مدتها تعطیلی ناشی از شیوع
ویروس کرونا روز گذشــته بازگشایی شد .درهای این موزه
که از ســیزدهم مارس برای جلوگیری از گسترش ویروس
«کرونا» بسته شده بود ،روز دوشنبه به روی بازدیدکنندگان
باز شــد .به نقل از فرانس ،۲۴پربازدیدترین موزه جهان در
طول چهار ماه تعطیلی با  ۴۰میلیون یورو خسارت مواجه
شده است .بااینکه با بازگشایی این موزه ،بازدید از اغلب آثار
محبوب همچون تابلو نقاشی مشهور «مونالیزا» و مجموعه
آثار تاریخی امکانپذیر اســت اما دسترســی به برخی از
سالنهای این موزه که رعایت فاصله اجتماعی با مشکالتی
همراه خواهد همچنان مقدور نیست .با وجود عالمتهای
یادآوری رعایت فاصله که بر کف سالن تابلو نقاشی «مونالیزا»
نصب شده است ،دیگر خبری ازدحام جمعیت برای سلفی
گرفتن نخواهــد بود .حــدود  ۷۰درصــد از  ۹.۶میلیون
بازدیدکننده «لوور» در سال گذشته را گردشگران خارجی
تشکیل دادند و با توجه بهاینکه محدودیتهای سفری در
برخی از کشورها همچنان باقی است ،مدیر این موزه کاهش
شدید شمار بازدیدکنندگان را پیشبینی میکند.

