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ساخته «بهتاش صناعیها و مریم مقدم» در سوئیس به روی پرده خواهد رفت

رقابت «قصیده گاو سفید» برای چشم طالیی زوریخ
«قصیده گاو سفید» ســاخته بهتاش صناعیها و مریم
مقدم و تهیهکنندگی غالمرضا موســوی در دهمین حضور
بینالمللیاش در بخش مســابقه هفدهمین جشنواره فیلم
زوریخ سوئیس به روی پرده خواهد رفت.
به گزارش ایســنا« ،قصیده گاو سفید» تنها فیلم ایرانی
حاضر در بخش مسابقه امسال جشنواره فیلم زوریخ خواهد
بود که با  ۱۳فیلم دیگر برای دریافت جایزه چشــم طالیی
این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.
این رویداد ســینمایی از معتبرترین جشنوارههای فیلم
در اروپا اســت که هر ســاله میزبان صد و ده هزار مخاطب
حرفهای ســینما و هزار و پانصد خبرنگار یا آژانس خبری از
سرتاسر اروپا و جهان است.
دو فیلــم «قهرمان» ســاخته اصغر فرهــادی و «جاده
خاکی» ساخته پناه پناهی نیز در بخش خارج از مسابقه این
جشنواره به نمایش در خواهند آمد.
اکرانهای سراســری و گســترده فیلــم «قصیده گاو
سفید» به زودی و در سطح جهانی و توسط بیش از بیست
پخشکننده بینالمللی آغاز خواهد شــد و اطالع رسانی در

مورد این اکرانها به زودی صورت خواهد گرفت.
فیلم «قصیده گاو سفید» در نخستین نمایش بینالمللی
خود در بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره فیلم
برلین حضور داشت و موفق به دریافت جایزه تماشاگران از
این جشنواره شد.
این فیلم همچنین موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم
از سی و چهارمین جشنواره «درنو هیماتفیلم« اتریش شد
و در سی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر کاندید دریافت
ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقــش اول زن و بهترین
فیلمنامه برای مقدم و صناعیها شده است.
این فیلم همچنین در جشنوارههای معتبر دیگری چون
ترایبکا ،کارلوویواری ،ادینبورو ،ملبورن و  ...به نمایش درآمده
است.
مریم مقدم ،علیرضا ثانی فر ،آوین پوررئوفی ،فرید قبادی،
لیلی فرهادپور ،سوده ازقندی ،امیر شریعت ،ماهور احمدی،
محمــد حیدری ،زهرا پرهون ،ابراهیم گله دارزاده ،ســمیه
برجی ،مهدی پیلهوری ،ماندانا معزی پور ،سمکو روشنی و
پوریا رحیمیسام بازیگران این فیلم هستند.

فیلم مرتضی آتشزمزم پروانه نمایش گرفت

رونمایی از پوستر«گل سرخ»
سازندگان کمدی فانتزی «گل سرخ» با دریافت پروانه
نمایش قصد اکران آن را دارند.
به گــزارش ایلنــا ،فیلم ســینمایی «گل ســرخ» به
کارگردانی مرتضی آتشزمــزم که پیش از این با نامهای
«هولیا» و «جگر زلیخا» شــناخته میشــد ،با مالحظاتی
و اعمــال تغییراتی در نســخه نهایی ،موفــق به دریافت
پروانــه نمایش شــد .کمدی فانتزی «گل ســرخ» طبق
برنامهریزیها قرار اســت اواســط پاییز امســال به اکران
عمومی در سینماها برسد .سازندگان به همین مناسبت از
نخستین پوستر فیلم نیز رونمایی کردهاند.
زندهیاد علی انصاریان در این فیلم در نقش یک خواننده
غیر مجاز را بازی کرده که به زبان انگلیسی تسلط ندارد،
ولی اصرار به خواندن ترانههای انگلیسی دارد .او در پایان
فیلم ترانهای با نام «گل ســرخ» از ســرودههای فریدون
مشــیری فقید را خوانده که وجه تسمیه نام جدید فیلم
نیز قرار گرفته است.

پوریا پورسرخ ،محمدرضا هدایتی ،علی انصاریان ،مریم
امیر جاللــی ،بهراد خرازی و (با حضــور) محمد فیلی و
افشین سنگ چاپ ،مجید شــهریاری ،شراره رخام ،شیوا
خســرومهر ،شــیوا طاهری ،مهدی امینی ،علی کوچولو،
مهــدی حســینی ،مریم نقیب ،شــیما جوهــری ،هدی
اســتواری و مســعود حقی بازیگران اصلی فیلم بوده اند.
ویلما الس بازیگر آلمانیاالصل معروف سینما و تلویزیون
ترکیه و هولیا دیکن دیگر بازیگر شــناخته شده ترکیهای
در این فیلم بازی داشتهاند.
تهیهکنندگان فیلــم ایرج تقیپور و مرتضی آتشزمزم
هستند.
سازندگان به جای خالصه داســتان ،این متن را ارائه
دادهاند« :در ایران پدر و مادرها به بچههاشــون اجازه هر
کاری را نمیدهند ،ولی همیشه نوه داستانش فرق داره!».
امیر غالمی ،عســل پوالدی ،الیف دمیرلی ،سعید عرب
زاده و محمدعلی شــاهین در ترکیه به گروه سازنده فیلم

«باغی در شورهزار» قصیده گلمکانی از اسپانیا جایزه گرفت

فیلم «باغی در شــورهزار» ســاخته قصیده گلمکانی
موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره اسپانیایی
« »Ahora es Cortoشد .به گزارش ایلنا ،فیلم «باغی
در شورهزار» ساخته قصیده گلمکانی که در روسیه و ایران
فیلمبرداری شده است ،داستان زنی را روایت میکند که
پس از سالها زندگی مشترک ،تصمیم به ترک همسرش
میگیرد .این فیلم که تا به امروز به بیش از  ۳۰جشنواره
جهانــی راه یافته ،اینبار تندیــس بهترین فیلم همراه با

پیوسته بودند.
سایر عوامل اصلی فیلم عبارتند از :نویسندگان :مرتضی
آتــش زمزم و جاللالدین دری ،مدیر فیلمبرداری :محمد
فضیله ،مدیر برنامه ریزی و سرپرســت گروه کارگردانی:
مســعود حقی ،مدیر تولید :ابوالفضل آتــش زمزم ،مدیر
صدابرداری :میثم یاردیلو ،طراح گریم :مهیاد میمی ،طراح
صحنه و لباس :علی سنگینی ،فیلمبردار :امین اسحاقیان،
تدویــن :کاوس آقایــی ،طراحی و ترکیــب صدا :محمود
موســوینژاد ،عکاس :آرش شــاهمحمدی ،تصویربرداری
هوایی :مصطفی علــی پور ،طراح لباس بازیگران خارجی:
فرنــاز جاودان خــرد ،جانشــین تولید :مهــدی رجبی،
برنامهریز :امین رنجبر ،دستیار کارگردان :لیال نصر ،سعید
جلیلی ،منشــی صحنه :مرجان بهرامی ،تصویربردار پشت
صحنه :محمود کریمی ،مشــاورین پروژه :رضا شــاکری،
محســن کیانی ،مجری طرح :محســن آتشزمزم ،مشاور
رسانهای :هادی اعتمادی مجد.

کشف ماسک طالیی تاریخی در چین

جایزه نقــدی را از « »Ahora es Cortoدریافت کرده
است .سیما بورگین و رضا کیانیان بازیگران اصلی «باغی
در شورهزار» و دیگر بازیگران آن آنژلیکا گرازیموا ،استفانیا
والیوا ،صبا محمدی ،سارینا مقدم هستند .عوامل این فیلم
عبارتند از :صداپیشــه :پریچهر شــیبانی ،انتخاب بازیگر
کودک :اشکان خطیبی ،فیلمنامه :قصیده گلمکانی ،دیوید
ام .لورنز ،مشاور فیلمنامه :مجید موثقی ،مدیر فیلمبرداری:
دیوید ام .لورنز ،فیلمبردار :مرتضی ســبحانی ،دستیاران
فیلمبرداری :ستار گودرزی ،محمدرضا بادامچی ،موسیقی
و صدا :یونس اسکندری ،دستیار کارگردان و برنامهریز :نگار
جنیدی ،مدیــر تولید :صبا محمدرضایی ،مدیر تدارکات:
آرتم اوسیپنکو ،مسؤل هماهنگی :زولفیه کامالوا ،گرافیست:
حســین خیراندیش ،مترجم همزمان :آناستاسیا تیمانوا،
طراح صحنه و لباس :قصیــده گلمکانی ،تهیهکنندگان:
قصیده گلمکانی ،تام پالمن .پنجمین جشنواره «Ahora
 »es Cortoاز سوم تا یازدهم سپتامبر  ۲۰۲۱به صورت
فیزیکی در منطقه اندلسی در اسپانیا برگزار شد.

باستانشناسان در چین با کاوش در یک محوطه
باستانشناســی بقایای یک ماسک طالیی تاریخی را
از دل خاک بیرون کشیدند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آرتنیوز ،بیش از
 ۵۰۰اثر تاریخی در ماههای اخیر در جریان کاوش در
محوطه تاریخی «سانشــینگدوی» ()Sanxingdui
واقع در «ســیچوآن» کشف شده اســت .اوایل سال
جاری میالدی ،باستانشناســان با کشف بخشهایی
از یک ماســک طالیی  ۳۰۰۰ســاله در این محوطه
باستانشناســی متحیر شــدند .اخیرا کارشناســان
بار دیگر موفق به کشــف ماســک طالیی دیگری در
همان مکان تاریخی شدهاند با این تفاوت که ماسک
طالیی دوم نســبت به مورد قبلی سالمتر باقی مانده
اســت .این ماسک در یکی از گودالهای این محوطه
تاریخی کشف شــده است« .شــینهوا» در گزارشی
اعالم کرده اســت این ماســک حدود  ۳۰سانتیمتر
عرض دارد .با اینکه بســیاری از آثار کشفشــده در

ایــن محوطه تاریخی هزاران ســال قدمت دارند ،اما
باستانشناسان هنوز درباره قدمت دقیق این ماسک
طالیی اطالعاتی ارائه نکردهاند« .تانگ فی» که مدیر
بخش آثار فرهنگی «ســیچوان» و موسسه تحقیقاتی
باستانشناسی است میگوید« :اکتشافات جدید (در
این محل) بــار دیگر تصورات و تخیــل مردم چین
باســتان را نشان میدهد که بســیار بیشتر از چیزی
است که امروزه از آنها انتظار داشتیم».

بهرنگ توفیقی:

درگیر «آقازاده» بودم که «افرا» را قبول کردم

بهرنــگ توفیقی پس از ســاخت ســریال
«آقازاده» در ســال  ،۹۹کارگردانی سریال در
حــال پخش «افرا» را پذیرفــت؛ مجموعه ای
که متن آن برایش «ایده آل» بوده و میگوید:
«افرا» از آن دسته فیلمنامههایی بود که اگر آن
را نمیساختم ،حتما پشیمان میشدم و اصال
دلم نمیخواست شــخص دیگری این سریال
را کار کند .کارگردان سریالهای «پدر»« ،زیر
پای مادر»« ،آمین» و «پشــت بام تهران» در
گفت و گویی با ایســنا درباره اینکه چرا برای
ســاخت «افرا» به سراغ موضوع محیط زیست
رفته اســت؟ اظهــار میکنــد :در درجه اول
نمیشــود گفت برای ســاخت این مجموعه
ما به سراغ محیط زیســت رفتیم؛ چراکه اول
فیلمنامه این کار به من پیشنهاد شد که یکی
از کاراکترهایــش هم محیط بــان بود .درواقع
این ســوال باید از نویســندگان کار پرسیده
شود .وقتی فیلمنامه را خواندم نمیخواستم از
دستش بدهم و دوست داشتم حتما خودم این

کار را بســازم .با وجودی کــه آن روزها درگیر
ســریال «آقازاده» بودم اما قبول کردم و کار را
ساختم.
درگیر ممیزی نبودیم
توفیقــی در ادامــه درباره اینکــه با توجه
بــه حساســیتهای بخش محیط زیســت و
انتقادهایی که همواره به آن وارد اســت ،برای
ســاخت «افرا» محدودیتی در پرداخت قصه
داشتید؟ خاطرنشان میکند :آنقدری که قرار
بود در قصــه «افرا» به بحث محیط زســیت
پرداخته شــود ،راجع به آنها حرف زدیم؛ البته
ممکن است بعدها واکنشها و نارضایتیهایی
از ســوی مدیران و دست اندرکاران ایجاد شود
اما در طول ساخت سریال ،محدودیتی نداشتیم
و مواردی که میخواســتیم به آنها اشاره کنیم
صورت گرفت .آنچه که اقتضای قصه «افرا» بود
به آن پرداخته شد و ما درگیر ممیزی نبودیم.
کارگردان سریال «افرا» به حرفهایش چنین
اضافه میکند :به نظرم به سیســتم مدیریت

محیط زیست همیشــه انتقاد وارد شده است.
بخشی از موضوع محیط زیست کشورمان هم
برای خود مردم نیاز به فرهنگ ســازی دارد؛
چراکه خیلی از عواملی که به محیط زیســت
آسیب میزنند ،متاسفانه خود مردم هستند که
عده ای نادانســته این کار را میکنند و برخی
میدانند و رعایت نمیکنند؛ بنابراین مشکالت
ما در محیط زیســت ،تنها به بخش مدیریت
مربوط نمیشــود و همان طور که اشاره کردم
بخشــی از آن به فرهنگ ســازی نیاز دارد که
البته این بخش خیلی به سریال ما برنمیگردد،
ان شــاءاهلل در کارهای بعدی فرهنگ ســازی
بیشتری اتفاق بیفتد.
طرح همه موضوعات در قالب نمایش
جذاب تر است
او سپس درباره اینکه برخیها فکر میکنند
موضوع محیط زیســت فقط در قالب مستند
جذاب است ،درباره پرداخت به این موضوع در
قالب نمایش و اینکه چقدر میتواند تاثیرگذار
باشد؟ تصریح میکند :اساسا به نظرم پرداختن
به همــه موضوعــات در قالب نمایشــی ،هم
مخاطبان بیشــتری خواهد داشت و هم اینکه
قاعدتا به خاطر گســتردگی مخاطب میتواند
تاثیرگذارتر باشد .از طرفی دیگر وقتی موضوعی
چون محیط زیســت با قصــه و درام آمیخته
میشود ،میتواند بیشــتر تاثیرگذار باشد ،اما
نکته ای که باید در نظر گرفت این اســت که
وقتی بحث محیط زیست از قالب مستند خارج
میشود و وارد داستان میشود ،به نوعی با درام

و قصه تنیده میشــود و کاراکترهای نمایشی
هم به سبب ویژگیهایی که دارند ،مورد پسند
افرادی که ســفارش دهنده کار هستند واقع
میشوند؛ البته کار ما سفارشی نبود .ما دوست
داشــتیم به این موارد در «افرا» اشاره کنیم به
همین خاطر مسئول قصه ما ،محیط بان است و
درباره فردی صحبت میکنیم که در عین حال
که محیط بان اســت ،اخالق تندی هم دارد و
حاال در ادامه داستان خواهید دید که جوابش را
هم از این اخالقش میگیرد و از عصبی بودنش
لطمه میخورد.
اصال نمیخواستیم به کرونا بپردازیم
توفیقی در بخشی دیگر از این گفت و گو با
تاکید بر اینکه اجــازه نداده اند کرونا بر «افرا»
تاثیر منفی بگذارد ،درباره دشواریهای ساخت
ســریال در ایام کرونا توضیح میدهد :به دلیل
اینکه نمیخواستیم در کارمان به موضوع کرونا
اشاره داشته باشیم ،صحنههایی که هنرور زیاد
داشــتیم و مردم هم حضور داشتند و بازیگران
باید بدون ماسک ایفای نقش میکردند ،خیلی
برایمان سخت بود .زمان داستان «افرا» به سال
 ۹۸برمیگردد؛ یعنی اصال نمیخواســتیم به
کرونا بپردازیم که متاسفانه دشواریهای زیادی
داشتیم و دو راه بیشتر برای کارمان نداشتیم؛
یکی اینکه یا باید از خیلی مسائل میگذشتیم
و یا اینکه زحمت عوامل را بیشــتر میکردیم
کــه ما راه دوم را انتخاب کردیم؛ بنابراین همه
عوامل به ویژه دستیاران اذیت شدند و واقعا این
کار تالش مضاعف میخواست که با تالش همه

عوامل صحنه و بازیگران دشــواریهای کرونا
کمتر به چشم خورد .به نظرم «افرا» برایم ایده
آل بود و اجازه ندادیم کرونا روی آن تاثیر منفی
بگــذارد .کارگردان «افــرا» میگوید :در طول
ساخت ســریال عوامل واکسینه نشده بودند و
خداراشکر تا پایان کار کسی درگیر کرونا نشد.
بالفاصله بعد از اتمام سریال خودم درگیر این
بیماری شدم و اکنون بهبود یافتم.
دلم میخواست یکی
دو ماه بیشتر زمان داشتیم
وی در ادامــه درباره اینکه ابتــدا قرار بود
سریال « ۸۷متر» کیانوش عیاری از شبکه یک
به روی آنتن برود و در ادامه تصمیم به پخش
«افرا» گرفته شد ،آیا زمان کافی برای تولید این
سریال داشتید؟ اظهار میکند :به اندازه کافی
زمان نداشتیم با این همه تصویربرداری «افرا»
نســبت به کارهای دیگرم با فاصله بیشتری از
آغاز پخش به پایان رسید ولی باز هم این فاصله
ایده آل نبود .من دلم میخواســت یکی ـ دو
ماهی بیشتر برای تدوین ،موسیقی ،صداگذاری
و جلوههای ویژه فرصت داشــته باشــیم .فکر
نمیکردیم به این زودی سریال پخش شود به
همین خاطر کمی دســت نگه داشته بودیم تا
تدوین پیش برود و بعد به موسیقی برسیم که
کمی در این بخش درگیر عجله شــدیم ،ولی
در کل پخــش «افرا» آنقدر هم به یکباره نبود
و ما یک آمادگی ذهنی داشتیم .در حال حاضر
هم تصویربرداری این مجموعه به پایان رسیده
است ولی تدوین ادامه دارد.

گفتوگو با احمد بهرامی ،کارگردان «دشت خاموش»

پرداختن به دغدغههای ازلی و ابدی کارگران
احمــد بهرامی درباره پرداختن به مســائل کارگران در
فیلم «دشت خاموش» میگوید :مساله من فقط خبررسانی
درباره وضعیت بد کارگران نبوده اســت .در واقع ،به بهانه
زندگی کارگرها قصهای شــکل میگیرد و مسائلی فراتر از
معیشت در فیلم مطرح میشود.
به گزارش هنر انالین ،فیلم سینمایی «دشت خاموش»
به نویســندگی و کارگردانی احمد بهرامــی از جمله آثار
موفق ســینمای ایران بوده که تاکنون در جشــنوارههای
بینالمللی متعدد حضور یافته و حتی تندیس شیر بهترین
فیلم بخش افقها از فســتیوال ونیز سال  ۲۰۲۰نیز به این
اثر اهدا شده است« .دشــت خاموش» فیلمی است که به

شرایط دشــوار کاری و روابط پیچیده انسانی چند خانواده
که در یک محیط کارگــری زندگی میکنند ،میپردازد و
از  ۲۲شــهریورماه اکران خود را در گروه ســینمایی هنر و
تجربه آغاز کرده اســت .علی باقــری ،فرخ نعمتی ،مهدیه
نساج ،تورج الوند ،مجید فرهنگ ،ناصر عالقهبندان ،راضیه
ایرانی ،نرگس امینی ،محســن یگانه ،مهتاب خوشمنش،
شــقایق آقازاده ،اهورا بهرامی ،پارسا و ارشا سبحانی ،برسام
بهرامی ،مینا ســرقره از جمله بازیگرانی هستند که در این
اثــر به ایفای نقش پرداختند .احمد بهرامی کارگردان فیلم
«دشــت خاموش» درباره شرایط سینما و اکران فیلم خود
در زمان کنونی بــه هنرآنالین گفت :به هر حال در همین

شرایط شــاهدیم که آدمها در بخشهای مختلف با کرونا
کنــار آمده و با رعایت پروتکلهای بهداشــتی به کار خود
میپردازند .اکنون بسیاری از کسبوکارها همچون کافهها
فعالیت خود را آغاز کردند و ســریالها و فیلمهای بسیاری
نیز در حال تصویربرداری هســتند .به این ترتیب سینماها
نیز با رعایت مســائلی همچون ماسک زدن و یکی در میان
نشســتن در ســالنها میتوانند به کار خود ادامه دهند و
پذیرای مخاطبان باشند.
وی افزود :به هر جهت ســینما بخشــی از سرگرمی و
زندگی مردم بوده اســت .ما هم میدانیم که اکران فیلم در
زمان کنونی مانند دو ســال قبل نمیشود اما امیدواریم که
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مردم در این شرایط به ســینماها بیایند و فیلم را ببینند.
این کارگردان همچنین درباره چگونگی پرداختن به موضوع
کارگران که در خالصه داســتان این اثر به آن اشــاره شده
اســت ،بیان کرد :ما فیلمســازهایی که فیلم داستانی کار
میکنیم ،قصههای خودمان را روایت میکنیم .پدرم کارگر
یک شــرکت صنعتی بود و من در  ۴۰ ،۳۰سال گذشته از
نزدیک با مسائل و مشکالت این آدمها آشنا بودم.

پروانه نمایش «پسران دریا» صادر شد

پروانه نمایش فیلم سینمایی
«پسران دریا» به کارگردانی
افشین هاشمی صادر شد .به
گزارش ایلنــا ،پروانه نمایش
فیلم ســینمایی «پســران
دریا» به کارگردانی افشــین
هاشــمی که پیش از این در
بخش پانورامای جشــنواره
بینالمللی فیلم شانگهای به نمایش در آمده بود ،صادر شد .در «پسران دریا»
مونا فرجاد در کنار دو نوجوان از شــمال و جنوب کشــور به نامهای یاســین
حبیبپور و منیب بزرگزاده به همرا ِه پیام امیرعبدالهیان ،مهنوش شــیخی،
حداد و افشین هاشمی بازی کردهاند .این
حســن خلدون ،علی بحری ،آیسان ّ
ششمین فیلم افشین هاشمی است که با همکاریِ حسین جامی ساخته شده
کنندگی آن بر عهده بهروز نشان است.
و تهیه
ِ

«پدر یک آغوش قلبی» در انتظار مجوز

«پدر یک آغوش قلبی» بربط نوازی فضل اهلل
خدارحمی ،پس از اخذ مجوز ارشاد منتشر و
روانه بازار موســیقی شد .به گزارش خبرنگار
ایلنا ،بربــط نوازی فضــل اهلل خدارحمی با
عنوان «پدر ،یک آغوش قلبی» با آهنگسازی
و تنظیــم بهنام خدارحمی تولید و منتشــر
بــدون کالم تلفیقی یکی
شــد.این قطعهی
ِ
از قطعاتِ آلبو ِم «صدای ســا ِز پدر» اســت
که توســط بهزاد و بهنام خدارحمی آهنگســازی و تنظیم شــده و فضل اهلل
خدارحمی تکنوازی بربط تمامی قطعات را برعهده داشته است .این اثر از هم
اکنون بر روی سامانه بیپ تونز در دسترس مخاطبان است« .بربط» یا «عود»
سرزمین ایران در میان اعراب راه
سازی ایرانی است که بعد از حمل ه اعراب به
ِ
پیدا کرد و با به کار آمدن حکومتهای متعصبی که نسبت به سازهای موسیقی
دید مثبتی نداشتند رفته رفته کمرنگ شد.

ستاره «مدیر کل» با یک فیلم مستقل بازمیگردد

ایمن زیدان کــه در ایران با
حضور در سریال پربیننده و
محبوب «مدیر کل» شناخته
میشــود ،در نخستین فیلم
ســینمایی بخش مســتقل
سینمای ســوریه در دوران
پــس از جنــگ ایفای نقش
میکند .بــه گــزارش هنر
آنالین ،ســینما و تلویزیون سوریه پیش از درگیر شدن این کشور در جنگ با
داعش یکی از صنایع پیشرو در منطقه بود؛ جنگی که  ۵۰۰هزار قربانی داشت
و میلیونها نفر را هم در گوشــه و کنار دنیا آواره کرد .حاال که آرامش دوباره
به این کشور جنگزده بازگشته ،بخش مستقل سینمای سوریه در تدارک تولید
یــک کمدی خانوادگی با بازی ایمن زیدان اســت« .پدری درون تو» نام این
فیلم ســینمایی اســت و به گفته زیدان تمام عناصر الزم را برای زنده کردن
دوباره نام و آوازه ســینمای ســوریه و پیروزی در دنیــای عرب در خود دارد.
داســتان درباره یک تاجر ثروتمند با بازی ایمن زیدان اســت که در تالشــی
نومیدانه برای پدر شدن ،چندهمسری برمیگزیند و دست به دامان مشاوران
کالهبردار و فالگیرها هم میشــود .کارگردان «پدری درون تو» احمد ابراهیم
احمد است .ایمن زیدان  ۶۴ســاله از محبوبترین و سرشناسترین بازیگران
سینما و تلویزیون ســوریه در چند دهه اخیر است .سریال «روزانههای مدیر
کل» محصول  ۱۹۹۵که در ایران با نام «مدیر کل» پخش شــد« ،روزانههای
جمیــل و هنا» محصول  ۱۹۹۷و این اواخر «مســیر آســمانی» در  ۲۰۱۹از
مهمترین و پربینندهترین آثار کارنامه اوست.

آثار هنرمندان ایرانی در موزه آسیا سوسایتی
به نمایش درمیآید

آثاری از  ۲۳هنرمند ایرانی به
مدت هشــت ماه در نیویورک
بــه نمایــش درمیآیــد .به
گزارش هنر انالین ،نمایشگاه
«شورشی ،شوخ ،عارف ،شاعر»
 ۱۰ســپتامبر  ۲۰۲۱در موزه
 Asia Societyدر نیویورک
افتتاح شــد .نمایشگاه پاییزی
آســیا سوســایتی برگرفته از
مجموعه هنری محمد افخمی،
شــامل آثاری از  ۲۳هنرمند ایرانی اســت .در این آثار تجربیات و هویت چند
وجهی ســه نســل از هنرمندان که داخل یا خارج از ایران کار میکنند قابل
مشاهده اســت و مواردی مثل تجدید نظر در زیباییشناسی سنتی و بررسی
موضوعاتی مانند جنســیت ،مســائل اجتماعی و معنویت دیده میشود .آثار
هنری از ســال  ۱۹۹۸تا به امروز در این مجموعه به نمایش درآمده اســت و
کارهایی در انواع مختلف رسانهها ،از نقاشی و مجسمهسازی گرفته تا عکاسی،
چیدمان ،ویدئو و ...را دربر میگیرد.
شــیوا احمدی ،مرتضی احمدوند ،شــیرین علی آبادی ،افــروز امیلی ،نازگل
انصاری نیا ،محمود بخشــی ،علی بنی صــدر ،علیرضا دیانی ،محمد احصایی،
منیر فرمانفرماییان ،پرســتو فروهر ،شادی قدیریان ،رکنی حائری زاده ،خسرو
حســن زاده ،شــیرازه هوشــیاری ،وای .زی .کامی ،عباس کیارستمی ،فرهاد
مشــیری ،تیمو ناصری ،شیرین نشاط ،شاهپور پویان ،حامد صحیحی و پرویز
تناولی هنرمندانی هستند که آثار آنها به نمایش درآمده است .این مجموعه
پیــش از این ســال  ۲۰۱۷در مــوزه آقاخان تورنتو و بعــد در موزه هنرهای
زیبای هیوســتون به نمایــش درآمده بود .کیوریتور و محقق این نمایشــگاه
دکتر فرشــته دفتری است و یک کاتالوگ شــامل تصاویر و مقاالت برای آن
به چاپ رســیده است .آسیا سوسایتی یک ســازمان غیرانتفاعی است که بر
افزایش اطالعات جهان درباره آســیا تمرکــز دارد .این انجمن دارای چندین
مرکز در اطراف دنیا اســت .آسیا سوسایتی در سالهای گذشته برای نمایش
هنر و فرهنگ غنی ایران ،از نمایشهای تاریخی امپراتوری صفویه و ساسانیان،
تا نمایشــگاه ایران مدرن و ارائه تکنگاری هنرمنــدان معاصر را برگزار کرده
است .نمایشگاه «شورشی ،شوخ ،عارف ،شاعر» تا  ۸می  ۲۰۲۲در موزه آسیا
سوسایتی ادامه دارد.
گفت و گو

محمدی خجسته:

فرصت فروش آثار هنرهای سنتی در سطحی مشابه
حراجهای هنرهای تجسمی فراهم شود

مهدیه محمدی خجســته ،هنرمند عرصه طراحی لباس و دوختهای سنتی
میگوید همانطــور که در حوزه هنرهای تســجمی حراجهایی برگزار و آثار
هنرمندان با قیمتهای چشــمگیر در ســطوح داخلی و بینالمللی فروخته
میشــود ،فرصتی مشــابه هم باید برای آثار ســوزندوزی و دوخهای سنتی
ایرانی فراهم شود.
مهدیه محمدی خجســته دارای مدرک سوزندوزی درجه یک و فعال حوزه
طراحی لباس و دوختهای ســنتی ،درباره روند فعالیتهای خود و شــرایط
حاکم بر این عرصه به خبرنگار هنرآنالین گفت :در دانشگاه طراحی و دوخت
خواندم و از اواخر دهه  70به تدریس در آموزش و پرورش و از کمی پیشتر
در دانشــگاه علمی کاربردی مشغول هستم .محمدی خجسته در ادامه تأکید
کرد :یکی از مهمترین دغدغههایم ،حضور در نمایشگاهها و رویدادهایی بوده
اســت که به ویژه در زمینه هنرهای سنتی برپا شده و همواره تالش کردم با
ایدههای نو پا به این عرصه گذارم چرا که معتقد هستم آنچه امروز موجب هر
چه بهتر دیده شــدن این هنرها میشود ،همین خالقیتها و سوق دادن آثار
به سمت کاربردی بودن است.
این هنرمند عرصه سوزندوزی اذعان داشت :البته یکی از نکات مهم انگیزشی
در این عرصه ،به ارمغان آوردن حس آرامش برای هنرمند عرصه سوزن دوزی
است هرچند که این مهم شاخصه تمامی عرصههای هنری است.

