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براســاس جدیدتریــن پیش بینــی، فیلم 
»قهرمان« در شاخه بهترین فیلم، کارگردانی، 
فیلمنامه اصلی و بهترین فیلم بین المللی سال 
از بخت های اصلی اســکار ۲۰۲۲ محســوب 

می شود.
به گزارش ایسنا، در جدیدترین پیش بینی 
درباره جوایز اسکار ۲۰۲۲ که از سوی »اسکات 
فینبرگ« ســتون نویس جوایز ســینمایی در 

نشریه هالیوود ریپورتر منتشر شده است، فیلم 
»قهرمان« بــه نویســندگی و کارگرانی اصغر 
فرهادی جزو پیشتازهای چهار شاخه قرار دارد و 
در صورتی که این فیلم بتواند به جمع نامزدهای 
نهایی دو شــاخه بهترین فیلم و کارگردانی راه 
یابد، نخســتین باری خواهد بود که ســینمای 
ایــران در این دو شــاخه مهــم و اصلی جوایز 
اسکار، نامزد کســب اسکار می شود. »قهرمان« 

پس از »پادشاه ریچارد«، »بلفاست« و »قدرت 
سگ« در رتبه چهارم شانس های اسکار بهترین 
 فیلــم قرار گرفتــه و پس از آن نیــز فیلم های 
»C’mon, C’mon«، »کودا«، »تل ماسه«، 
»هر چه قوی تر، ســخت تر زمین می خوری«، 
»مادرن موازی« و »اسپنســر« قــرار دارند. در 
شــاخه بهترین کارگردانی نیز فرهادی در صدر 
شانس های کســب جایزه قرار داده شده و پس 
از آن »کنت برانا« )بلفاست(، »جین کمپیون« 
)قدرت ســگ(، »دنیس ویلوو« )تل ماســه( و 
»رینالدو مارکوس گرین« )پادشاه ریچارد( جای 
گرفته اند. این فیلم در شــاخه بهترین فیلمنامه 
اصلی پس از »بلفاست« در رتبه دوم پیشتازهای 
کســب جایزه قرار دارد و »پادشــاه ریچارد«، 
»C’mon, Cmon« و »مــادران مــوازی« 
دیگــر رقبای اصلــی فرهادی در این شــاخه 

محسوب می شوند. طبق پیش بینی های گذشته، 
»قهرمان« در شــاخه بهترین فیلم بین المللی 
)فیلم غیرانگلیســی زبان( نیز در رتبه نخست 
بخت های اصلی کسب جایزه قرار دارد و »کوپه 
شماره ۶« )فنالند(، »تیتان« )فرانسه(، »بدترین 
آدم دنیا« )نروژ( و »دست خدا« )ایتالیا( رقبای 
اصلی این فیلم معرفی شده اند. با این وجود فیلم 
»قهرمــان« هنوز به صورت رســمی به عنوان 
نماینده ســینمای ایران در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی معرفی نشــده  است. سینمای ایران 
پیش از بــا دو فیلم »جدایی« و »فروشــنده« 
موفق به کســب جایزه اســکار خارجی شده و 
فرهادی برای فیلم »جدایی« در شاخه بهترین 
فیلمنامه اصلی نیز به جمع نامزدهای نهایی راه 
یافت. پیش از آن، مجیدی برای نخستین بار در 
سال ۱۹۹۸ با فیلم »بچه های آسمان« سینمای 

ایران را نامزد ابن شاخه از جوایز اسکار کرد. در 
صورت راهیابی »قهرمــان« به جمع نامزدهای 
شاخه بهترین فیلم یا کارگردانی، این نخستین 
حضور ســینمای ایران در جمع نامزدهای این 
دو شــاخه از جوایز اســکار خواهــد بود که به 
ندرت شاهد حضور ســینماگران آسیایی بوده 
است. جدیدترین ساخته فرهادی در نخستین 
نمایش جهانی خود امســال در جشنواره فیلم 
کن رونمایی شد و در نهایت جایزه بزرگ هیات 
داوران را به خود اختصاص داد.  »قهرمان« قرار 
اســت از تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در 
سینماهای آمریکا و از ۲۱ ژانویه از سوی سامانه 
نمایش آنالین آمازون پرایم اکران شــود. امیر 
جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی و 
سارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی 

در شهر شیراز مقابل دوربین این فیلم رفته اند.

فیلم»قهرمان«ازبختهایاصلیاسکار۲۰۲۲محسوبمیشود

فرصتتاریخسازیسینمایایراندرجوایزاسکار

»گورکــن« تریلــری خانوادگــی محصــور در میان 
نمادهاســت. فیلم بیش از آنکه بر اصــول ابتدایی مانند 
شــخصیت پردازی و چفــت و بســت داســتانی متمرکز 
باشــد، ســعی دارد با ابراز مکرر نمادهایی که در سطوح 
مختلــف آنها را به نمایش می گــذارد، به بیان موضوعاتی 
دیگر بپردازد. به گزارش مردم ساالری آنالین،  نمادهایی 
مانند گورکن، خانه موریانه زده، عید قربان، شیرینی پزی، 
پــرورش قارچ و... که هر کدام از ایــن نمادها در پیوند با 
شخصیت های داستان فیلم، قرار است به بسط و گسترش 
ایده فیلم بینجامد و آن را فراتر از داســتان دو خطی فیلم 
ســازد. به نوعی بار تعمیم پذیری مفهوم نهفته در فیلم که 
البته حرف جدیدی هم نیســت، قرار است با اهرم نماد به 

نتیجه برسد.
اما این نمادسازی ها و جایگزینی آنها بر مفاهیم اصلی 
و اولیــه فیلم، نه تنها به جذابیــت اثر نمی انجامد و آن را 
تعمیم پذیر نمی ســازد، بلکه کارکرد اولیه هر فیلمی را نیز 
ســلب می کند. روایت گروگانگیری پسر بچه ای که هیچ 
اطالعاتــی از او نداریم در خانواده ای که چندین اطالعات 
سطحی از اعضایش به نمایش می گذارد، نمی تواند همدلی 
مخاطب را بعد از ده دقیقه اول به همراه داشته باشد. البته 
این اصل به دلیــل پایان بندی آن در این فیلمنامه الزامی 
به نظر می رســید. به دلیل روابط در هم تنیده و پیچیده 
شــخصیت ها با یکدیگر که گویی گذشــته ای پر چالش و 
مســئله داری با یکدیگر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بــود. چرا که به گواه خود فیلم، موریانه از درون اســکلت 
و بطــن خانه در دل آن نفوذ کرده و قطعا شــناخت این 
موریانه با ذره بین موریانه یابی که اینجا پیشــینه روابط 
شخصیت هاســت، امکانپذیر می بود. اما این اتفاق تا پایان 
فیلم رخ نمی دهد. شــاید علت این عدم اطالع از گذشته 
شخصیت ها به نفع پایان بندی غافلگیرانه فیلم رقم خورده 
اســت که در اینجــا همان بحث عدم اطــالع مخاطب و 
غیرخودی دانســتن آن در روند قصه، مسئله روایت فیلم 
را با مشــکالت اساسی مواجه خواهد کرد، چنانچه که در 
اینجا این مشکل اساسی ترین مسئله »گورکن« می شود و 

حفره قصه گویی ناقص و مقتصدانه آن نه تنها تعلیق فیلم 
را باالتر نمی برد، بلکه از بیســت دقیقه بعد از شروع فیلم 
تا لحظه پایانی، دنبال کردن آن را ســخت و حوصله ســر 
بر می کنــد. ضمن اینکه غافلگیــری انتهایی نیز به دلیل 
نبــود اطالعات کافــی در چیدمان فیلمنامــه، تاثیر قابل 
مالحظه ای که باید بــر مخاطب بگذارد را مختل می کند. 
چرا که اساســا منطق اتفاق پایانی بر هیچ بنا شده است 
و عمال کاری از پیش نمی برد. بنابراین فیلمساز به نتیجه 
مورد نظر نمی رســد و پس از پایان فیلم، مخاطب نه تنها 
میخکوب نمی شود، بلکه باورپذیری اتفاق در ذهن او شکل 
نخواهــد گرفت. اما نبود اطالعات در برخی موارد حتی به 
پایان بندی نیز ارتباطی ندارد و عمال دیگر شخصیت ها نیز 
برای مخاطب چندان تعریف درستی نمی شوند تا در ادامه 
مســائل آنها به همدردی و همراهی بیانجامد. شــخصیت 
ســوده با بازی ویشــکا آسایش، گذشــته ای تلخ از پدر و 
همســر ســابقش دارد، اما اطالعاتی در مورد مشکل او با 
همسر سابق و پدرش داده نمی شود. اینکه او حاضر است 
بحران ربوده شــدن پســرش را حتی به پدر او نیز نگوید، 
بدون هیچ دلیلی رخ می دهد. ضمن اینکه درا دامه وقتی 
همسر ســابق او متوجه این اتفاق می شود، علیرغم انتظار 
سوده، او تماما در جهت حل مشکل عمل می کند و نقش 
یک پدر مســولیت پذیر و مهربــان را ایفا می کند. یکی از 
معدود خصوصیت های ســوده، عدم اعتماد او به اشخاص 
است. از پلیس تا همسر سابق و پدرش و دیگران، غیرقابل 
اعتماد هســتند و او نمی تواند به آنهــا اعتماد کند. علت 
این بی اعتمادی نیز مشــخص نمی شود و در نهایت او در 
بحبوحه گروگانگیری، به هر ریســمانی متوسل می شود، 
حتی اگر ریسمان پوســیده پدر، همسر یا دوست و آشنا 
باشــد. این ویژگی بدون کارکرد باقی می ماند و به عنوان 
یک نمادی در شــخصیت این فرد بی ثمر کاشــته شده 
اســت. اما بازی خوب و قابل قبول ویشــکا آســایش در 
شــخصیت مادری بحران زده، می تواند برخی از مشکالت 
شــخصیت پردازی او را در سایه نگه دارد و جنس بازی او 

به همدلی مخاطب کمک کند.

اما در بحث نمادهای متعدد فیلم که قرار است فراتر از 
موضوع اصلی فیلم عمل کند، بسیار می توان به رمزگشایی 
پرداخــت. اما در ابتدا باید لــزوم و اهمیت این نمادها در 
خط اصلی داســتان مشخص شود. در رسیدن مخاطب به 
نقطه پایانی قصه، نمادهــا بی کارکرد و به نوعی خارج از 
قاب محسوب می شوند. بیشــتر آنها را اگر از فیلم حذف 
کنیم، لطمه ای به ســاختار اصلی روایــی آن نخواهد زد. 
ضمن اینکه تدوین موازی ســکانس آخر فیلم، هم زمانی 
لحظه ای که گورکن وارد خانه می شود و به قصد شناسایی 
النه موریانه به جســتجو می پردازد، با زمانی که سوده در 
میان فایل هــای مختلف به حقیقت اصلی ماجرا دســت 
پیــدا می کند، واجد رمزگشــایی از برخــی نمادهای آن 
اســت. اما وقتی مخاطب به این رمزگشــایی معماگونه از 
نمادها می رسد، مشخص نیســت چه درکی باید بیش از 
این تطبیق صوری به دســت آورد. شاید تنها جواب همان 
تعمیم باشــد. اینکه در جامعه ای که از درون دچار انواع و 
اقســام آسیب ها و فسادهاست، برخی دلسوزانه و با مهری 

مادری، به موشــکافی این آسیب ها پرداخته و ریشه یابانه 
آنها را از بطن ســاختمان جامعه شناســایی می کنند. در 
ادامه اما، تیتراژ پایانی فیلم از راه می رســد و مهر مادری 
پس از رسیدن به منشا فساد، با شیون و فریاد کار دیگری 
ندارد. فیلمســاز در مقابل این حجم از موریانه ای که بطن 
جامعه به زعم او جاخوش کرده است، تنها به مرثیه سرایی 
می پردازد و مانند شــخصیت اصلی فریادی از سر ناباوری 

و ناتوانی سر می دهد.
ضمن اینکه از اســاس این نمادپردازی لزومی نداشت 
و تنها به ژســت پیچیده نمایی فیلم کمک کرده اســت. 
پایان بندی نیز به مانند الگوی فیلم های کوتاه این روزهای 
سینمای ایران، یک ویژگی دارد و آن هم پایانی غافلگیرانه 
اســت. به نوعی در اوج خداحافظی کردن و مخاطب را با 
ســواالتی متفاوت رها ســاختن به عنوان کلید روایت آن 
محســوب می شود. البته شاید این شیوه در فیلم کوتاه به 
جواب درستی برسد اما در فیلم بلندی مانند »گورگن« به 

چیزهایی بیشتر از پایان غافلگیرانه نیاز بود.

نگاهیبهفیلمگورکن

شروع بی پایان
رویا سلیمی

اعالمنامزدهایبیستمینمسابقهمطبوعاتیانجمن
منتقدان،نویسندگانوپژوهشگرانتئاتر

بخش های  نامزدهای  اسامی 
مسابقه  بیســتمین  مختلف 
انجمن  ســالیانه  مطبوعاتی 
و  نویســندگان  منتقــدان، 
اعالم شد.  تئاتر  پژوهشگران 
فهرست نامزدها به شرح زیر 

است:
گفت وگو:

»مهدی میرمحمدی« از ماهنامه شبکه آفتاب، »میثم جهانگیری« از فصلنامه 
نمایش شناخت و »عباس غفاری« از خبرگزاری هنرآنالین

 نقد:
»ســمیرامیس بابایی« از ماهنامه دنیای تصویــر، »آزاده فخری« از ماهنامه 

نمایش و »شهرام خرازی ها« از ماهنامه نمایش
 یادداشت:

»عباس غفاری« از خبرگزاری هنرآنالین، »سیدحســین رســولی« از روزنامه 
اعتماد و »رویا سلیمی« از روزنامه مردم ساالری

 ترجمه:
»اَنیســا رئوفی« از ماهنامه شبکه آفتاب، »فاطمه صمدزاده« از ماهنامه نقش 

صحنه و »نسیبه جمشیدی شاهرودی« از ماهنامه نقش صحنه
بخش مقاله:

»محسن خیمه دوز« از روزنامه اعتماد، »علی منصوری« از سایت تئاتر شورایی 
تهران و »بهزاد خاکی نژاد« از کتاب انجمن مدرسان تئاتر

بخش عکس:
»حسین گلستان«، »علی اصغر اظهاری خوشکار« و »حمید رضایی«

  در آینده نزدیک که زمان آن متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد، از برگزیدگان 
بیستمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران 

تئاتر، طی مراسمی تقدیر می شود.

انتشارمجموعهنمایشنامههای»دراما«
نمایشــنامه های  مجموعــه 
»دراما« در چهار دفتر منتشر 
شــد.  به گزارش ایســنا، در 
این مجموعــه، آثاری از خلیل 
امید  آئینی،  مسلم  اسماعیلی، 
کرباســی،  رضوان  وکیلی نژاد، 
اســرین ملک محمــد، مهری 
شادمان، پریســا عباس زاده، و 
تارا ارژنگی آمده و در انتشارات 

ناظرزاده کرمانی راهی بازار کتاب شــده است. خلیل اسماعیلی در این رابطه 
می گوید: ما در این مجموعه تالش کرده ایم با نگاه و رویکردی آسیب شناسانه 
به برخی معضالت و دغدغه های روز جامعه، داســتان هایی دغدغه مند و البته 
دراماتیک و جذاب را به نگارش درآوریم که از قابلیت های نمایشــی و اجرایی 
باالیی برخوردار باشــند؛ یعنی نمایشنامه هایی نســبتاً کوتاه با پرسوناژهایی 
محدود که بــه راحتی و با کمترین هزینه ممکن قابلیت اجرا در ســالن های 
مختلف را داشته باشند.  این مجموعه در کتابفروشی ها و سایت های اینترنتی 

فروش کتاب عرضه شده و عالقه مندان می توانند آن را تهیه کنند.

احمدمهرانفردرفیلمیتولیدمشترکباافغانستان
به عنوان  مهران فــر  احمــد 
سینمایی  فیلم  بازیگر  اولین 
نوید  به کارگردانی  »پاکول« 
به  شد.  انتخاب  اســماعیلی 
گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی پروژه؛ احمد مهران فر 
اولین بازیگری اســت که به 
فیلم ســینمایی »پاکول« به 

کارگردانی نوید اســماعیلی و تهیه کنندگی غالمرضا آزادی پیوســته است و 
این اثر در حال حاضر در مرحله انتخاب بازیگران قرار دارد. مهران فر به عنوان 
نقش اصلی »پاکول« قرار اســت با شخصیت متفاوتی به ایفای نقش بپردازد و 
در روزهای آینده چهره های مطرح دیگری به این پروژه اضافه خواهند شــد. 
»پاکول« دومین فیلم سینمایی اسماعیلی است که به صورت مشترک با کشور 
افغانستان ساخته می شود و قرار است برای حضور در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر و همچنین فستیوال های جهانی آماده شود.  در خالصه داستان این فیلم 
آمده اســت: امیر تمام دیدگاهش نســبت به چرخه زندگی روزمره اش تغییر 
کرده، اما روزی از تالقی دو سرنوشت، طبیعت به او نشان می دهد که می تواند 
بیشــتر از آنچه که فکر می کنــد خودش را ثابت کند. اســامی کامل عوامل 
»پاکول« عبارتند از: تهیه کننده: غالمرضا آزادی، کارگردان: نوید اســماعیلی، 
نویسندگان: وحید اسماعیلی، امیر  یوشی، مجری طرح و جانشین تهیه کننده: 
ســعیده حمیدی، مدیرتولید: حامی جهانی، جانشین تولید: امین شفا، مدیر 
فیلمبرداری: شــهرام نجاریان، تدوین: منوچهر صانعی، طراح صحنه: مهرداد 
رنجی، طراح گریم: جنان صدفی، مدیر صدابرداری: فرزان معاونیان، طراحی و 
ترکیب صدا: بهروز معاونیان، مشاور پروژه : امیر صیدآبادی، مدیر برنامه ریزی: 
گلچهره دانش، دستیار اول کارگردان: ایمان غیرتمند، منشی صحنه: داریوش 

اسقایی، عکاس: اردالن آزرمی، مدیر تدارکات : علیرضا مظفری

»روشناییهایلبنان«درپاریس
با خاموشــی های  همزمــان 
و  بیــروت  در  گســترده 
دیگــر شــهرها، نمایشــگاه 
»روشنایی های لینان« شامل 
آثار ۵۵ هنرمند لبنانی از دهه 
۱۹۵۰ تا امروز در شهر پاریس 
برپا شــده اســت. به گزارش 
هنر انالین،  »روشــنایی های 

لبنان« ماه گذشــته میالدی در موسسه جهان عرب در پایتخت فرانسه آغاز به 
کار کرد و نمایشگاه گردان آن کلود لمان است؛ یک مجموعه دار فرانسوی - لبنانی 
که معتقد است هنرمندان همواره از نور استثنایی لبنان گفته اند و این نور شهر 
بیروت را در گذر از ســال های پرالتهاب به نگینی درخشان تبدیل کرده است. 
به باور لمان، آنچه در نمایشــگاه »روشــنایی های لبنان« در پاریس به نمایش 
درنیامده، نه کامال غربی است نه صرفا شرقی. بر این اساس، آثار هنری فقط به 
لبنان تعلق دارند، نه هیچ خاک و ســرزمین دیگر. یازده نفر از هنرمندان جوان 
حاضر در نمایشگاه با سنین ۲۱ تا ۳۵ سال با فراخوان برگزیده شده و آثار هنری 
خود را با موضوع بیروت به پاریس فرستاده اند. بخش دیگر آثار هم گزیده ۱۶۰۰ 
اثر اهدایی خانواده لمان به موسسه جهان عرب در سه سال اخیر هستند. یکی از 
نقاشی های برجسته و چشمگیر حاضر در نمایشگاه »پایان« ایمن بعلبعکی است 
که گرچه ســال ۲۰۱۶ کشیده شده اما تابلو نئون پایان روی آن کنایه ای است 
بــه این روزهای بیروت و لبنان بحران زده. الیاس نفع، جوان ترین هنرمند حاضر 
در نمایشــگاه »روشنایی های لبنان« با ۲۴ ســال یک چیدمان بزرگ بر اساس 
اجرای »شــب های انس« خواننده سوری در ســال ۱۹۴۴ در وین خلق کرده و 
مضمونی درباره هویت عربی دارد. لمان امیدوار است پس از پایان کار نمایشگاه 
در پاریس، دیگر شهرهای جهان هم میزبان »روشنایی های لبنان« باشند و این 
روزها برنامه ریزی برای ارســال آثار و نمایش آنها در سنگاپور، ایاالت متحده و 

مغرب در جریان است.

زندگیوآثارهاکویینوهوکسای،نقاشانبزرگ
ژاپنکتابشد

 مســعود شهریاری مدیر انتشارات کارگاه  اتفاق، با این توضیح که از مجموعه 
فرهنگ و هنر ژاپن دو کتاب به زودی نشــر می یابــد به هنرآنالین گفت: این 
مجموعه ها  که شــامل »شــاعران ژاپن« و »نقاشــان ژاپن« است با ترجمه و 
تحقیق ع.پاشایی منتشر می شوند. تاکنون از مجموعه شاعران ژاپن کتاب هایی 
در ارتباط با زندگی و شــعر باشو، ریوکان، ایسا، شیکی و بوسون منتشر شده 
و از مجموعه  نقاشــان ژاپن هم کتاب های سن گایی نقاش و استاد بزرگ ذن و 

ذن گا نقاشی ذن نشر یافته است.

اخبارکوتاه 

نایب رئیس جامعه بومگردی کشور گفت: شرایط پیچیده و طوالنِی 
تمدیــد مجوز،  زمینه فعالیت خانه های غیرمجاز را تشــدید و راحت تر 
کرده اســت. اکبر رضوانیان با انتقاد از پیچیدگی ضوابط تمدید مجوز 
تاسیاســت گردشــگری به ویژه برای بومگردی ها در سالی که با عنوان 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی« نام گذاری شده است  در گفت وگو با 
ایســنا اظهار کرد: تمام تأسیسات گردشگری برای دریافت و یا تمدید 
مجوز از طریق سامانه »جانا« زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اقدام می کنند. بومگردی ها هر بار که به این ســامانه 

مراجعه کرده اند شاهد پیچیده تر شدن شرایط و مدارک شده اند و همین باعث شده تعداد زیادی از بومگردی ها دیگر 
مایل به تمدید مجوز نباشند و ترجیح دهند بدون تمدید مجوز به فعالیت خود ادامه دهند. دیگر کمتر به جامعه برای 
پیگیری تمدید مجوز مراجعه می کنند، اصال مجوز نمی خواهند و این خیلی بد است. او افزود: به سمتی می رویم که 
مجوزهای دولتی، ارزش و جایگاه خود را از دست می دهند و این موضوع را باید آسیب شناسی کرد، فعاالنی که تا دیروز 
پیگیر مجوز و تمدید آن بودند، االن نه برای صدور و نه برای تمدید مجوز مراجعه نمی کنند. او با اشاره به نظارت هایی 
که فقط متمرکز بر اماکن دارای مجوز است و در کنار سختگیری برای تمدید مجوز، انگیزه را برای فعالیت بدون مجوز 
بیشتر کرده است، گفت: ارگان های نظارتی معموال با فضاهایی کار دارند که مجوز گرفته اند و با اماکن بدون مجوز هیچ 
کاری ندارند، مثال در یکی از مناطق کویری که آخر هر هفته دست کم ۳۰ خانه آن از مسافران اتوبوسی لبریز می شود، 
هیچ ارگان نظارتی با این خانه ها کاری ندارد، اما فقط کافی است یکی از این خانه ها مجوز داشته باشد و صدای ساز 
از آن بیرون بیاید، برخورد کرده و مانع ایجاد می کنند. درحالی که در همان شرایط، هیچ محدودیتی برای خانه های 
بدون مجوز وجود ندارد. رضوانیان افزود: در سالی که »مانع زدایی« نام گرفته، قرار است موانع را شناسایی کنیم و از 
سر راه برداریم نه این که آن را تشدید کنیم. نایب رییس جامعه بومگردی کشور ادامه داد: البته منظور ما این نیست 
که با صدور مجوز و یا تمدید آن مشکل داشته باشیم، بلکه صحبت از پیچیده کردن شرایط است؛ چرا کسی که شش 
ماه پیش کلی مدارک برای دریافت مجوز ارائه کرده، چند ماه بعد برای تمدید همان مجوز باید مدارک بیشتری تحویل 
دهد؟ چرا فقط به کمیت مدارک کار دارند و ارزشی برای کیفیت قائل نیستند؟ معتقدم به اندازه مدرک سوءپیشینه، 
دوره آموزشی فرد متقاضی ضرورت و اهمیت دارد. ما این همه سال خود را نابود کردیم و سختی دیدیم که دوره های 
آموزشی برای مدیران بومگردی ها اجرا شود، ولی در آخر به این نقطه رسیده ایم. در همان حد که برای مدارک ارزش 

قائل اید برای آموزش و کیفیت هم ارزش قائل باشید.
او بیان کرد: این رویه که برای صدور و تمدید مجوزها در پیش گرفته شــده فقط دلسردی و دلزدگی را بیشتر 
می کند. همین حاال، آن قدر مانع وجود دارد که آن تعداد تاسیساتی را هم که در این حوزه باقی مانده اند به سختی 
نگه داشــت؛  چرا با سخت تر کردن مقررات برای تمدید مجوز تأسیسات گردشگری، راه را برای خروج یک سری از 
فعاالن و فعالیت های غیرمجاز باز می کنید؟ همین حاال برای راه اندازی بومگردی باید هفت خان رستم را طی کرد.

او همچنین گفت: جالب اســت که برای اضافه کردن بندها و ضوابط مربوط به صدور و تمدید مجوز از جوامع 
تخصصی نظر و مشــورتی نمی گیرند. کم کم احســاس می کنیم بودن و نبودن ما تفاوتی ندارد. از طرفی، اختیار 
رســیدگی به شکایت ها را به جوامع تخصصی واگذار می کنند، اما سوال این است مگر ابتدای کار را به این جوامع 
واگــذار کرده بودید که انتهای کار را واگــذار می کنید؟ چرا باید روی موضوعی نظر بدهیم که در تنظیم و اجرای 

آن هیچ نقشی نداشته ایم!؟
رضوانیان اظهار کرد: سامانه جانا و فرآیند صدور و تمدید مجوزها به دغدغه ای برای ما تبدیل شده است. واقعا 

در سال مانع زدایی چه حرکتی انجام داده اند که موانع کمتر شده باشد!؟

افتتاحیه »بنیاد بصیــری« و رونمایی از اثر جدید این هنرمند 
در شهر فابرو واقع در استان اومبریای کشور ایتالیا »بنیاد بصیری« 
با محوریت موضوع حماســی »طوفان« و بــا رونمایی از اثر »خانۀ 
سرنوشت« افتتاح شد. بیژن بصیری نقاش ایرانی-ایتالیایی متولد 
تهران در ســال ۱۳۳۳ اســت کــه از آغاز نوجوانــی فعالیت های 
هنری اش را آغاز کرده است. او سال ۱۳۵۴به ایتالیا رفت و در رشتۀ 
طراحی صحنه در رم به تحصیل پرداخت. بصیری نمایشــگاه های 
انفرادی بســیاری در ایران، ایتالیا، آلمان، ترکیه و کشورهای دیگر 

برگزار کرده و در نمایشــگاه های عمومی در کشــورهایی چون هلند، اتریش، ایتالیا، بوســنی و... شرکت نموده و با 
هنرمندان متعدد و پژوهشگران بسیاری همکاری داشته است. آثار بیژن بصیری سال ۱۳۹۴ در موزه هنرهای معاصر 
تهران و سال ۱۳۹۸ در موزه ملی ایران به نمایش درآمد.  بیژن بصیری در طول فعالیت های مستمر هنری اش با مواد 
مختلف از جمله فوالد و برنز، پاپیه ماشه  و عناصر متشکل از سنگ های آتشفشانی کار کرده است اما ویژگی خاص آثار 
بصیری چند رشته ای بودن آن هاست که به  صورت هم آمیزی نقاشی و مجسمه سازی با نگاهی شاعرانه و فیلسوفانه 
پدید آمده اند. آثار او جهان عظیم و بکری از تصاویر جوشان و درعین حال منجمد را برای مخاطب مجسم می کند. یکی 
از بهترین منابع برای راه یابی به اندیشۀ بصیری بیانیۀ او با عنوان »گداخت اندیشه« )Magmatic Thought( است 
که در سال ۱۳۶۵ منتشر شده و تاکنون در حال تکمیل و افزودن به بندهای آن است. در مقدمۀ بیانیه چنین آمده 
است: »در نخستین گام ها بر فراز دهانۀ آتشفشان حس می کنم حضور گداز ها را همچون گردش خون در رگ و مغز را 
در اوج آفرینش، از آن زمان مهمان این معبدم، جایی که جسم جان می گیرد و سنگ ها جانداری عالی رتبه می مانند.« 
بصیری با چنین نگاه شهودی و شاعرانه ای و با تأکید بر مقدم بودن تصویر بر شناخت، در برابر جریان جوشان تصاویر 
قرار می گیرد و دست به آفرینش می زند. بیژن بصیری در جوالی سال ۲۰۲۰ میالدی )تیر ماه ۱۳۹۹ شمسی( ناحیه 
فابرو در روستاهای استان اومبریا را به عنوان مقر بنیاد خود برگزید. این محل که حاوی یک سولۀ صنعتی به مساحت 
۴۳۰۰ متر مربع است، استودیوی جدید این هنرمند نیز خواهد بود. بنیاد بصیری روز ۲۴ مهر به طور رسمی در این 
مکان افتتاح شــد. در این مراسم که عالوه بر اعضای اصلی بنیاد بصیری، هنرمندان و پژوهشگران و برخی مقام های 
شهری حضور داشــتند، اثر خانۀ سرنوشت )DIMORA DELLA SORTE( رونمایی شد و برنامه ها و اهداف 
 )Bruno Corà( بنیاد او معرفی شــد. همچنین حاضران و عالقمندان از آثار این هنرمند بازدید کردند. برونو ُکورا
روز ۱۶ اکتبر در موزۀ کلیسای مرکزی  شهِر چیّتا ِداّل پیِئِوه، »خانۀ سرنوشت« اثر جدید بصیری را که ویژۀ کلیسای 
مذکور ساخته شده بود، رونمایی و معرفی کرد. کلیسای مرکزی  شهر چیّتا ِداّل پیِئِوه که به ساحت قدیسان محافظ 
شهر تقدیم شده، مملو از آثار هنری مربوط به قرون شانزدهم و هفدهم میالدی است. از میان آن آثار می توان به غسل 
تعمید مسیح )۱۵۱۰ میالدی( و حضرت مریم و مسیح با قدیسان اثر پِیترو پِروجینو اشاره کرد. در مراسم افتتاحیه 
بنیاد بصیری و رونمایی اثر DIMORA DELLA SORTE ابتدا دون ســیمون )DON Simone( ، کشیش 
چیتا دال پیوه، به نمایندگی از سوی کاردینال بستتی )Bassetti( و مارکو سالوی )Mons. Marco Salvi( اسقِف 
پروجا، متنی را قرائت کرد. در متن نامه چنین آمده بود: »از نگرش نو و برنامه ریزی رویداد امروز از سوی بنیاد بصیری 
و همین طور افتتاح  نمایشــگاه با عنوان  »خانۀ سرنوشت«، اثری با اهمیت بین المللی در موزه کلیسای جامع  چیتا 
دال پیوه )Città della Pieve(، قدردانی می کنم. در این برهۀ تاریخی حســاس که انسانیت با مخاطرات ناشی از 
اطمینان نداشتن به آینده روبروست، بیان هنری همچنان می تواند انگیزۀ حرکت آرام و شجاعانۀ ما را در مسیر زنده 
نگه دارد. تا زمانی که قلب هایمان لذت آرامش را دریابند در مسیر پاسداشت زندگی و ایمان که هرکدام از ما به آن 

فراخوانده شده ایم، هر ابتکاری مانند اقدام امروز بسیار پسندیده خواهد بود.«

بنیادبیژنبصیریدرایتالیاافتتاحشدفعالیتخانههایغیرمجازراحتترشدهاست

موزه برلین یکی از تابلوهای نقاشی غارت شده »پیسارو« 
که استرداد کرده بود را بار دیگر خریداری کرد.

بــه گزارش ایســنا و به نقل از آرت نیوزپیپــر، نگارخانه 
ملی کهن یکی از تابلوهای نقاشی »پیسارو« نقاش مشهور 
فرانســوی را پس از آنکه آن را بازگرداند بار دیگر خریداری 
کردند. این نقاشــی به »آرماند دورویل« یک وکیل یهودی 
تعلق داشت و وارثان او به ناچار این اثر را در سال ۱۹۴۲ در 

فرانسه به مزایده گذاشته بودند.
 »دورویــل« ایــن نقاشــی کــه بــا نــام »میدانی در 
Roche-Guyon« شناخته می شود را در سال ۱۹۲۸ در 

پاریس خریداری کرد. او مجموعه ای متشــکل از ۴۵۰ اثر 
هنری از جمله آثار »رنــوار«، »بونار« و »مونه« جمع آوری 
کرده بود. پس از آنکه ارتش آلمان در ســال ۱۹۴۰ پاریس 
را اشغال کرد، »دورویل« به جنوب فرانسه گریخت و برخی 
از آثارش را نیز با خود برد. او در ســال ۱۹۴۱ درگذشت و 
میراثش را برای ســه برادر و خواهر و فرزندانشــان به جای 

گذاشت.
وارثان او مجموعه آثارش را در ســال ۱۹۴۲ در »نیس« 
به فروش رســاندند اما از دسترسی به عواید فروش بی بهره 
ماندند. نازی ها در طول جنگ جهانی دوم هزاران اثر هنری 

از خانواده هــای یهودی را ربودند و روند بازگرداندن این آثار 
سرعت کمی داشته و با نزاع های قانونی و تحقیقات پیچیده 

همراه بوده است. 
و اما ماجرای خلق نقاشی از این قرار است که »پیسارو« 
در ســال ۱۸۶۷ در مالقاتی با یکی از دوســتان هنرمندش 
در » Roche-Guyon« واقع در شــمال پاریس به همراه 
»پل سزان« در آنجا نقاشی کشید. نگارخانه ملی کهن این 
نقاشــی را در ســال ۱۹۶۱ را در یک گالری واقع در لندن 
خریداری کرد. حاال این نقاشــی که بــه وارثان این وکیل 
یهودی بازگردانده شده است بار دیگر به مجموعه این موزه 

اضافه خواهد شــد؛ چراکه آن ها با فــروش این اثر به موزه 
موافقت کرده اند.

موزهبرلیننقاشیاستردادیرادوبارهخرید


