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تهیه کننــده فیلــم کوتاه »کبــود« که در 
سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
تهران حضور دارد، معتقد اســت ساختن فیلم 
در شرایط موجود به تنهایی موفقیت محسوب 
می شــود. به گزارش هنر انالین،  سعید نجاتی 
یکــی از تهیه کنندگان فیلم کوتــاه »کبود« 
به کارگردانی علی توکلــی بوده که در بخش 
مسابقه سینمای ایران سی و هشتمین جشنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه تهران حضــور دارد. او 
درباره داســتان این فیلم به هنرآنالین گفت: 
فیلم کوتاه »کبود« درباره یک اتفاق اجتماعی 
اســت کــه در فاصله کمــی دور رخ می دهد، 
ایــن اتفاق میان یک خانواده بزرگ اســت که 
اختالفات شــان، پس از فوت مادر خانواده سر 
باز می کند. نجاتــی درباره علت تهیه کنندگی 
این اثر بیان کرد: علی توکلــی کارگردان اثر، 
دغدغه تولید فیلمی جدی را داشت و من وقتی 
فیلمنامه را خواندم، احساس کردم که »کبود« 

می تواند دغدغه های من را هم در بر گیرد. 
وی در ادامــه افزود: این تفکــر وجود دارد 
که تهیه کننده، ســرمایه گذار است و به دلیل 
داشتن پول زیاد، تهیه کنندگی اثری را بر عهده 

می گیرد، در حالــی که تهیه کنندگی یک فن 
و حرفه کامال مجزاســت. تهیه کننده مدیریت 
منابع مالی، زمانی و انســانی را بر عهده دارد تا 
بتواند به بهترین شکل ممکن از منابع موجود 

بهره ببرد و به بهترین نتیجه برسد.
این تهیه کننــده درباره شــانس موفقیت 
»کبود« در جشــنواره فیلم کوتاه تهران عنوان 
کرد: قطعا حائز رتبه شــدن فیلم در جشنواره 
فیلــم کوتاه تهــران برای همه ما مهم اســت 
اما به نظر من ســاختن فیلم به خودی خود، 
موفقیت به حساب می آید آن هم در وضعیتی 
که فیلمســازی کار سختی شده است و از نظر 
مالی، منابع قابل توجهی را برمی تابد، از طرف 
دیگر فیلمســازان کوتاه، حرفه ای شده اند و به 
ســادگی و بدون دستمزد سر کار نمی آیند که 
باید به دلیل باال رفتــن هزینه های زندگی به 
آن هــا حق داد. کارگردان فیلــم کوتاه »دابر« 
ادامه داد: بخشی از موفقیت فیلم در جشنواره 
نیز به نظر داوران برمی گردد که قطعا این نظر 
و سلیقه از سواد سینمایی شان می آید. امیدوارم 
که اتفاقات خوبی برای فیلم بیفتد تا کارگردان 

پله های بعدی را راحت تر طی کند.

وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
درباره ســیر تحول فیلم کوتاه طی ســال های 
اخیر گفت: تکنولوژی پیشــرفت کرده است، 
بــرای مثال کیفیت تصاویــر فیلم هایی که در 
دهه ۸۰ به نمایــش در می آمدند با االن قابل 
قیاس نیست. همچنین باید گفت فیلمسازان 
کوتاه راهکارهای حضور در جشنواره ها و رفتار 
حرفــه ای را پیدا کرده اند، البته ورود زیاد افراد 
به ســاخت فیلم کوتاه باعث شــده  است افراد 
فراموش کنند ســاخت فیلم اول از همه یک 
هنر برای تعامل با یکدیگر و نمایش تفکرات مان 
است. نجاتی درباره این تفکر که سینمای کوتاه 
دروازه ورود به سینمای بلند است،  توضیح داد: 
این تفکر سالیان سال است که وجود دارد، به 
نظر من این مساله چیز بدی نیست و نمی توان 
جلــوی انتخاب کســی را گرفــت؛ خیلی ها 
دوســت دارند با فیلم کوتاه تمرین های جدی 
فیلمسازی خود را با هزینه کم تری انجام دهند 
و پس از آن وارد دنیای ســینمای بلند شوند 
اما از طرف دیگر فیلمســازانی وجود دارند که 
برای این عرصه هویت مستقلی قائل هستند و 
می خواهند تا آخر عمر فیلم کوتاه بسازند، هر 

دو تفکر ارزشمند است. این فیلمساز همچنین 
درباره جشــنواره فیلم کوتاه تهران و انتقادها 
به آن اظهار کرد: جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
معتبرترین جشــنواره موجود در ایران است و 
ساالنه بیش از هزار فیلم به آن ارسال می شود. 
وقتی مسئوالن سینمای ایران تعداد باالی فیلم 
کوتاه را مشاهده می کنند، باید تصمیم بگیرند 
تعداد جشنواره های این بخش را افزایش دهند 
تا بتواند پاسخگوی این حجم از هنرمند باشد. 
بایــد به بخش خصوصی اجازه دهیم که ایجاد 

فستیوال ها را تسهیل کنند.
کارگردان فیلــم »صراحی« در پایان درباره 

مورد تایید قرار گرفتن جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران توســط آکادمی اســکار، گفت: هر آن 
چیزی که به ســینمای کوتاه کمک کند و به 
ایران اعتبار ببخشد خوب است. بنابراین اسکار 
کوالیفاید شدن این جشنواره اتفاق بسیار خوبی 
اســت. شخصا امیدوارم این دســتاوردها برای 
ســینمای ایران و فیلم کوتاه بیشــتر و بیشتر 
شود. سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران تا ۲ آبان ۱۴۰۰ )۱۹ تا ۲۴ اکتبر 
۲۰۲۱( در پردیس ســینمایی ایــران مال و 
سامانه های برخط هاشور، ودیو و تیوال در حال 

برگزاری است.

گفت وگو با سعید نجاتی، تهیه کننده فیلم کوتاه »کبود« 

قصه از درگذشت یک مادر شکل می گیرد

محسن رفیعی ـ گوینده پیشکســوت ـ مشکالت مالی 
را بزرگتریــن دغدغه رادیویی ها دانســته و می گوید، رادیو 
فقر شــدید مالــی دارد، کارمندانش همه محتاج هســتند 
و مشــاغل دیگری را نیز دنبال کنند. این هنرمند باســابقه 
رادیو در گفت وگویی با ایسنا درباره شرایط این روزهای صدا 
عنوان کرد: رادیو دچار سردرگمی عجیب و غریبی است که 
از ســال ها پیش اتفاق افتاده است. دلیل مهمش این است 
که بودجه رادیو با تلویزیون  قابل مقایســه نیســت. رفیعی 
تصریح کرد: شــرایط طوری شده اســت که هر فردی وارد 
رادیو می شــود باید جای دیگری هم کار کند؛ وقتی رادیو 
در وهلــه دوم افراد قرار بگیــرد و زندگی آدمی که در رادیو 
کلی وقت می گذارد تامین نمی شود، چه انگیزه ای برای کار 
باقی می مانــد و چه انگیزه ای وجود دارد که آدم های توانا و 

متخصص وارد رادیو شوند؟
گوینده برنامه ۵۰ ساله »فرهنگ مردم« تاکید کرد: رادیو 
در مرحله اول فقر شدید مالی قرار دارد. زمانی که واقعا رادیو، 
رادیو بود، حقوق ما حتی از شرکت نفتی ها هم بیشتر بود اما 
به تدریج این مبلغ آنقدر پایین آمده و به جایی رســیده که 

زندگی رادیویی ها با این حقوق تامین نمی شود.
رفیعی در ادامه تعدد شــبکه های رادیویی را سبب افت 
کیفیت برنامه ها دانسته و افزود: رادیو در این مدت شبکه های 
متعددی را اضافه کرده است که اغلب موازی هم هستند و 
کار خاصی انجام نمی دهند. به همین خاطر همان بودجه ای 
هم که هســت بین این شبکه ها تقســیم می شود و نهایتا 
ماحصل کار کیفیت پایینی دارد. زمانی ما دو شبکه رادیویی 
داشــتیم؛ رادیو ایران و رادیو تهران کــه خیلی مخاطب و 
شنونده هم داشتیم. خیلی برنامه های پرباری داشتیم. اساتید 
دانشــگاه با رغبت و افتخار در رادیو کار می کردند. آدم های  
متخصــص در رادیو بودند. برنامه هــا خیلی خوب بود. االن 
برنامه ها ضعیف است. نمی دانم ایجاد این شبکه های متعدد 

چــه دلیل و منطقی دارد و به چه درد رادیو می خورد که ما 
این همه شبکه داشــته باشیم ولی مخاطب نداشته باشیم. 
این گوینده مشکل دیگر رادیو را نداشتن شرح وظایف برای 
هر یک از مشاغل این رسانه عنوان کرد و گفت: »هر شغلی 
باید در چهارچوبی تعریف شود و شرح وظایفی داشته باشد. 
زمانی که واقعا رادیو، رادیو بود، سردبیر به کسی می گفتند 

کــه یک آدم ب تجربه و قدیمــی و دارای توانایی اداره یک 
برنامه بود. سال ها قبل برنامه »کاروانی از شعر و موسیقی« 
را داشتم که اســتاد پژمان بختیاری، شاعر معاصر سردبیر 
برنامه بودند؛ برنامه »خانواده« را داشــتم که خانم ویکتوریا 
بهرامی نویســنده قدیمی، ســردبیر برنامه بودند. »جنگ 
شب« را می گفتم که آقای ســردار گرکانی، نویسنده رادیو 

سردبیر برنامه بودند. »فرهنگ مردم« را می گفتم که مرحوم 
ابوالقاسم انجوی شیرازی سردبیر برنامه بود. پنج شش استاد 
دانشگاه با رغبت با آقای انجوی شیرازی کار می کردند. االن 
رادیو متاسفانه وضعیتی دارد که اشخاص با هر لیسانسی وارد 
دانشکده صداوسیما می شوند، یک دوره دوساله را به عنوان 
تهیه کننده می گذرانند و بالفاصله سردبیر می شوند؛ آخر با 

چه امتیازی؟!«
او یادآور شد: »زمان مسوولیت آقای دکتر حسن خجسته 
در رادیو، من مدیر تولید شبکه جوان بودم. ایشان پیشنهاد 
دادند که مــا برای ســردبیر و تهیه کننده شــرح وظیفه 
بنویسیم. شرح وظایف را هم نوشتیم. به این شکل که تهیه 
کننده مسوولیت ساختار برنامه را داشت، یعنی گزارش کجا 
برود و یا موسیقی کجا برود و سردبیر هم مسوولیت محتوایی 

برنامه را داشت و مدتی هم به همین شکل بود.»
رفیعی با بیان اینکه »رادیــو را خانه اول خودم می دانم 
و کســی که در رادیو کار می کند باید عاشــق رادیو باشد«، 
در عین حال گفت: یک نویسنده می تواند سردبیر باشد. هر 
کسی که دارای تجربه کافی و امتیازات الزم باشد، می تواند 
ســردبیر باشد ولی نه اینکه یک تهیه کننده تازه کار، بشود 
ســردبیر. چرا انقدر رادیو به هم ریخته شــده؟ البته ممکن 
اســت این حرف من باعث شــود که به خیلی از سردبیرها 
بر بخورد. این گوینده باســابقه رادیــو ادامه داد: یکی دیگر 
از اقداماتــی که رادیو می تواند انجام دهد، این اســت که به 
مدیران تولید قــدرت دهد. زمانی که در بخش تولید بودم، 
تولید قدرت داشت و گوینده و تهیه کننده تعیین می کرد. 
این در حالی اســت که االن مدیر تولیــد قدرتی ندارد؛ در 
صورتی که باید با همه بچه های رادیو آشنایی کامل داشته 
و چندین ســال در رادیو کار کرده باشــد. حاال چه گوینده 
باشند، چه صدابردار یا تهیه کننده، هر کسی می تواند باشد 

به شرطی که رادیو را بشناسد و با نحوه کار آشنا باشد.

محسن رفیعی: 

رادیو به شدت فقیر است
کارت واکسن برای تماشاگران سینما الزم است؟

در شرایطی که حرف از ارائه 
کارت واکســن در مکان های 
عمومــی و کمک بــه قطع 
زنجیره همه گیری کروناست، 
دســتورالعملی بــرای ورود 
کارت  دارای  تماشــاگران 
واکســن به ســینماها صادر 
محمدقاصد  اســت.  نشــده 

اشرفی در پاسخ به سوال ایســنا مبنی براینکه آیا ابالغیه ای درباره پذیرش 
تماشاگران با کارت واکسن به ســینمادارها صادر شده است؟  گفت:  چنین 
مســئله ای تاکنون مطرح نبوده ولی سینما تماشاگری ندارد که به این کار 

نیاز فوری باشد. 
او افزود: بیشتر فیلم هایی که روی پرده اکران می شوند ضعیف هستند و در 
حال حاضر حتی ۵۰ درصد ظرفیت مجاز سالن ها هم پر نمی شوند و حضور 
تماشاگران به پنج تا شــش درصد می رسد که تقریبا در خیلی از سینماها 
روزانه کمتر از ۱۰ تماشــاگر است. وی با اشــاره به اینکه فیلم »دینامیت« 
در چند وقت اخیر تماشاگرانی را به سینماها جذب کرد، گفت: فعال منتظر 
هســتیم که اکران فیلم »قهرمان« ســاخته اصغر فرهادی و »گشت ارشاد 
3« به کارگردانی ســعید ســهیلی از ابتدای آبان آغاز شود. او یاداور شد که 
قرار بود فیلم »گشــت ارشاد 3« از پنجم آبان اکران شود ولی تاریخ دقیقی 
هنوز مشخص نشده است. در حال حاضر فیلم های »پوست«، »دینامیت«، 
»درخت گردو«، »گیســوم« و »کله پوک« از جمله فیلم های در حال اکران 
هســتند و ســینمادارها امیدوارند با اکران فیلم  جدید اصغر فرهادی و نیز 
گشــت ارشاد 3 فصل آشتی مخاطب با ســینما پس از حدود دو سال آغاز 
شــود. سالن های سینما از اسفند ۹۸ که با شــیوع کرونا تعطیل شدند، در 
مدت بیش از یک سال و نیم گذشته بارها با تعطیلی و بازگشایی روبرو بودند 
ولی عدم رضایت صاحبان فیلم هــای آماده اکران به نمایش فیلم های خود 
ســبب شد سالن های ســینما در هنگام فعالیت هم مخاطب زیادی نداشته 
باشند و همین ورشکستگی و تمایل به تغییر کاربری برخی سینماها را نیز 

در پی داشته است.

رونمایی از کتاب سرگذشت گروه »ایوان بند«
مراســم رونمایــی از کتاب 
»ماجــرای یک کنســرت« 
)سرگذشــت گروه موسیقی 
ایــوان بنــد( نوشــته فواد 
غفاری برگزار می شــود. به 
برنامه  این  ایســنا،  گزارش 
در روز جمعــه )3۰ مهــر 
۱۴۰۰( ساعت ۱۵ در شهر 
کتاب فرشته )واقع در تهران 

خیابان شــریعتی، نرسیده به پل صدر( برگزار می شود. کتاب »ماجرای یک 
کنســرت« که درخصوص سرگذشت گروه موسیقی ایوان بند است، توسط 
انتشــارات پایتخت منتشر شده اســت. بنا بر اعالم، این کتاب به زودی در 

کتابفروشی های سراسر کشور موجود خواهد شد.

دهمین دوره جشنواره جهانی فیلم پارسی 
برگزار نمی شود

جشــنواره  دوره  دهمیــن 
جهانی فیلم پارسی استرالیا 
رعایت  لــزوم  دلیــل  بــه 
بهداشــتی  پروتکل هــای 
گزارش  به  نمی شود.  برگزار 
ایســنا، امین پلنگــی دبیر 
این جشــنواره گفت: شیوع 
ویروس کرونا و لزوم رعایت 

پروتکل های بهداشتی به ویژه در سیدنی، مانع از آن شد که امسال دهمین 
دوره جشــنواره را برگزار کنیم. برای دهمین دوره برنامه هایی ویژه در نظر 
گرفته بودیم، اما امکان برپایی مراسم افتتاحیه و اختتامیه را نداریم، به دلیل 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی برگزاری حضوری و میزبانی از میهمانان 
بین المللی را به ســال بعد موکول کردیم.  پلنگی ادامه داد: امسال بیش از 
۲۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره رســید، این میزان استقبال امیدوارکننده 
است، فیلمسازانی که آثارشان به دبیرخانه جشنواره رسیده، مطمئن باشند 
که برای ســال آینده فیلمشان بررسی خواهد شد.  او گفت: با توجه به این 
که رسیدن به دهمین دوره در یک رویداد هنری، اتفاقی مبارک است، یک 
برنامه ویژه ترتیــب دادیم و فیلم »قهرمان« )اصغر فرهادی( در ســیدنی، 
ملبورن، آدالیــد، کانبرا، پرت، بریســبان، بایرون بی نمایــش داده خواهد 
شــد.  جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا با دبیری امین پلنگی در حوزه 

سینمای کوتاه، داستانی و مستند در استرالیا برگزار می شود.

جدیدترین خبر از فیلمی به تهیه کنندگی 
نیکی کریمی

بــه  »هم دیــدار«  فیلــم 
کریمی  نیکی  تهیه کنندگی 
به  می خورد.  کلید  زمستان 
گزارش ایسنا، پروانه ساخت 
فیلم جدید »نیکی کریمی« 
اخیرا  نــام »هم دیــدار«  با 
صادر شده و فعال در مرحله 
پیش تولید است. طبق اعالم 

روابــط عمومی فیلم، این اثر ســینمایی به تهیه کنندگــی نیکی کریمی و 
کارگردانی مهدی نوروزیان احتماال زمستان امسال جلوی دوربین می رود. 

  فیلمنامه »هم دیدار« به صورت مشــترک توســط مهــدی نوروزیان، علی 
اصغری و ســپیده قربانی نوشته شده اســت.      مهدی نوروزیان پیش از این 
با فیلم کوتاه »کشــتن جویی« نامزد جایزه بهترین فیلم کوتاه اسکار شده 
و جایزه بهترین فیلم کوتاه جشــنواره آتالنتا را به دســت آورده است. فیلم 
دیگر نوروزیان »لئو« در بخش مسابقه جشنواره »تورنتو« و همچنین بخش 

مسابقه فستیوال»لندن« به نمایش درآمده است. 
نوروزیان، دانش آموخته کالج هنر لندن اســت و دوره فوق لیسانس سه ساله 
فیلم را در Royal College of Art گذرانده اســت. او سپس با دوست 
نویســنده اش کریس فالون همــکاری کرد و فیلم کوتــاه killing joe را 
کارگردانــی کرد که مورد توجه هالیوود قرار گرفــت. فیلم بعدی نوروزیان 
به اســم »لئو« در آمریکا و به نویســندگی »مســی تاجدیان« تهیه شــد. 
»الیزابت شــو« و »جوزف فاین« به همراه »دنیس هاپر« و »ســم شــپرد« 

بازیگران اصلی این پروژه بودند.

بازی نیوشا ضیغمی در سومین سریال تلویزیونی اش
نیوشــا ضیغمی در ســومین 
در  خــود  بــازی  تجربــه 
تلویزیون جلو دوربین سریال 
»بی نشان« راما قویدل رفت. 

به گزارش ایســنا بــه نقل از 
با  ســریال،  عمومی  روابــط 
از ۲۰ درصد  بیش  گذشــت 
ســریال  تصویربــرداری  از 
»بی نشان«، نیوشا ضیغمی به 

این ســریال پیوست. این بازیگر قرار اســت کاراکتر »فریده« را ایفا کند که به 
دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و همسرش است. 

سریال »بی نشان« سومین ســریال تلویزیونی این بازیگر است. او با سریال »در 
چشــم باد« اولین تجربه بازیگری خود در سریال را تجربه کرد و پس از آن در 

سریال »راستش را بگو« به ایفای نقش پرداخت. 
بازیگران این ســریال عبارتند از: مجید واشقانی، نیلوفر پارسا، پرویز فالحی پور، 
سعید زارعی و هلن نقی لو. این سریال 3۰ قسمتی به نویسندگی مشترک آزیتا 
ایرایی و مهدی حمزه برای پخش از تلویزیون آماده می شــود و بازیگران دیگری 

هم به آن ملحق خواهند شد.

خبر 

کمپانی آمازون از پوستر فیلم »قهرمان« پیش از اکران عمومی در 
سینماهای آمریکا رونمایی کرد. به گزار ایسنا، فیلم »قهرمان« ساخته 
اصغر فرهادی قرار اســت از تاریخ ۷ ژانویــه ۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در 
سینماهای آمریکا و از ۲۱ ژانویه از سوی سامانه نمایش آنالین آمازون 
پرایم اکران شود. امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی و 
سارینا فرهادی در کنار جمعی از بازیگران بومی در شهر شیراز مقابل 
دوربین این فیلم رفته اند. »قهرمان« امسال نماینده سینمای ایران در 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی 

اســکار اســت و فرهادی که پیش از این دو جایزه اسکار در کارنامه دارد، امسال برای پنجمین بار با یکی از آثارش 
نماینده ســینمای ایران در این رویداد سینمایی خواهد بود.  این فیلم در نخستین نمایش جهانی خود امسال در 
جشــنواره فیلم کن رونمایی شــد و در نهایت جایزه بزرگ هیات داوران را به خود اختصاص داد.  »قهرمان« پس 
از جشنواره کن در چندین رویداد ســینمایی دیگر شامل جشنواره های ملبورن )استرالیا(، افق های نو )لهستان(، 
استرلکا )روسیه(، تلوراید )آمریکا(، دوویل )فرانسه(، تورنتو )کانادا(، زوریخ )سوئیس(، زردآلوی طالیی )ارمنستان(، 
بوسان )کره جنوبی(، آنتالیا )ترکیه(، همپتونز )آمریکا(، جشنواره فیلم لندن )انگلستان( و شیکاگو )آمریکا( حضور 
داشــته و به زودی در جشنواره های مونت کلر )آمریکا(، فیالدلفیا )آمریکا(، سیدنی )استرالیا( و هاوایی )آمریکا( نیز 
به نمایش گذاشته خواهد شد.  ساخته جدید فرهادی از تاریخ ۲۲ دسامبر )اول دی ماه( نیز در سینماهای فرانسه 

اکران عمومی خود را آغاز می کند. 

جایزه بهترین فیلمبردار ســال آســیا همزمان با اکران »دشت 
خاموش« به دست مسعود امینی تیرانی رسید. به گزارش ایسنا به 
نقل از روابط عمومی فیلم، شب گذشته ۲۹ مهرماه فیلم سینمایی 
»دشت خاموش« به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه کنندگی سعید 
بشــیری که این روزها روی پرده ســینماهای »هنروتجربه« است 
میزبان تعدادی از فیلمبرداران ســینمای ایران بود. تورج اصالنی، 
ســاعد نیک ذات و مهدی اصالنی از فیلمبرداران ســینمای ایران، 
مهدی قربان پور - مستندســاز- و مسعود امینی تیرانی فیلمبردار 

»دشــت خاموش« از جمله افرادی بودند که در چهارمین پنجشــنبه اکران »دشت خاموش« به تماشای این اثر در 
سینما فرهنگ نشســتند. همچنین در این اکران جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا که مدتی پیش در پانزدهمین 
دوره جوایز فیلم آســیا به مســعود امینی تیرانی رسیده و احمد بهرامی آن را دریافت کرده بود، توسط تورج اصالنی 
و ساعد نیک ذات به وی اهدا شد. »پنجشنبه های دشت خاموش« عنوان برنامه ای است که کارگردان و تهیه کننده 
فیلم در طول اکران تدارک دیده اند و بدین ترتیب هر پنجشنبه تعدادی از چهره های فرهنگی و هنری به تماشای این 
اثر می نشینند.  شقایق فراهانی، الناز شاکردوست، علی جلیلوند، توماج دانش بهزادی، یوسف بختیاری، ساسان گلفر، 
مسعود میمی، مریم بوبانی، رویا نونهالی، رامین حیدری فاروقی، جابر قاسمعلی، یاور احمدی فر، افشین هاشمی، مونا 
فرجاد، بهروز نشــان، عباس رزیجی و فرهاد گاوزن از جمله مهمانان این برنامه در سه هفته گذشته بوده اند. »دشت 

خاموش« فیلمی است که به شرایط دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی در یک محیط کارگری می پردازد.

جایزه »دشت خاموش« به ایران رسیدرونمایی از پوستر آمریکایی »قهرمان«

طراحی پاویون ژاپن در اکسپو ۲۰۲۰ دبی 
ترکیبی از الگوهای سنتی عربی و آسانواست.

به گزارش هنر آنالین،  غرفه ژاپن با تاکید 
بر موضوع ارتباط، یک نمای سه بعدی هندسی 

را با الهام از مشترکات الگوهای سنتی ژاپنی و 
عربی طراحی کرده است.

این پروژه در منطقه فرصت توســط یوکو 
ناگایامــا طراحی و توســط شــرکت معماری 
اوبایاشی میدل ساخته شــده تا از طریق یک 
معماری متفاوت، شــباهت های فرهنگی بین 

ژاپن و خاورمیانه را به نمایش بگذارد.
نمای سه بعدی ترکیبی از الگوهای سنتی 
عربی و آسانوآ است در حالی که به هنر سنتی 
ژاپنی اریگامی)هنر بسته بندی هدایا( نیز اشاره 
دارد. سازه غرفه ژاپن نور را از نمای سه بعدی 
با تکنولوژی پیشرفته به اطراف ساطع می کند.

ناگایاما گفته اســت: »نقطه آغاز ســاختار 

و فیلتــر محیطــی از نظر ارتبــاط فرهنگی، 
شباهت هایی  است که میان الگوهای هندسی 
خاورمیانه و ژاپن وجــود دارد؛ این  موضوع را 
در نمایی که نوع جدیدی از مشبک سه بعدی 
هندسی است که به عنوان دیوار عمل می کند، 

بررسی و اجرا کرده ام.«
براســاس تاکیــد اکســپو ۲۰۲۰ دبی بر 
پایداری، سیســتم خنک کننده پاویون ژاپن 
شــامل تکنیک های ســازگار با محیط زیست 
اســت که از ســنت های هر دو فرهنگ الهام 
گرفته شده اســت. جنس نازک نما که شبیه 
کاغذ ژاپنی است ازغرفه در برابر تابش مستقیم 
نورخورشید محافظت می کند، در حالی که یک 

استخر کم عمق آبی در جلوی ساختمان تعبیه 
شده که عالوه برانعکاس نمای سه بعدی غرفه 

به خنک شدن منطقه هم کمک می کند.
غرفه ژاپن در نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ 
دبی با اســتفاده از فنــاوری دیجیتال امکانی 
فراهم آورده تا کاربران اینترنت از سراسر جهان 
بتوانند به صورت مجازی در این غرفه به گشت 
و گذار بپردازند و در برخی رویدادها شــرکت 
کنند. همچنین در غرفــه مجازی ژاپن عالوه 
بر ارائه تصاویر متحرک و آواتارها، بخش هایی 
برای معرفی نمایشــگاه اکسپوی اوزاکا ۲۰۲۵ 
نیز وجود دارد. اکسپو ۲۰۲۰ دوبی تا 3۱ مارس 

سال ۲۰۲۲ میزبان بازدیدکنندگان است.

تلفیق فرهنگ شرق آسیا و خاورمیانه در دبی 

نگاهی به پاویون ژاپن در اکسپو ۲۰۲۰

پروین بهمنی، مادر و خالق الالیی های مادرانه ایران زمین 
که از مدتی پیش با شدیدتر شدن مشکالت قلبی و ریوی در 
بیمارستان امام سجاد)ع( بستری شده بود، روز گذشته در 
۷۲ سالگی از دنیا رفت. به گزارش هنر انالین،  پروین بهمنی 
در ۱3۲۸ در شیراز به دنیا آمد و خالق الالیی های محلی و 
پژوهشگر فرهنگ قشقایی بود. او از دانشسرای تربیت معلم 
دانش آموخته شــد و ســال ها در لباس معلمی به فرزندان 
ایران خدمت کرد. زنده یاد بهمنی از پس سال ها پژوهش و 
گردآوری الالیی های مناطق مختلف ایران، نشان درجه یک 
هنری هم ارز دکتری را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرد 
و اولین زن برگزیده مفاخر هنری تُرک لقب گرفت. مرحوم 
بهمنی پس از پایان درس خواندن وارد دانشسرای عشایری 
و ۱۶ ســال به آموزگاری و تدریس مشغول شد. او همزمان 
سرگرم آموختن ردیف های موسیقی بود و مدتی نزد استادان 
محمدحســین کیانی، حبیب خان گرگیــن، غالمرضاخان 

بهمنی و محمدقلی خورشید موسیقی اصیل آموخت. پس 
از آمدن به تهران در ســال ۱3۸۶ با خواندن الالیی در فیلم 
سینمایی »ســه زن« به کارگردانی منیژه حکمت بیش از 
پیش شناخته شد.آوازه الالیی خواندن زنده یاد بهمنی چنان 
در ایران و جهان باال گرفــت که برخی ایرانی های خارج از 
کشور هم با شنیدن آن به این نوع موسیقی عالقه مند شدند 
و حتی برای یاد گرفتن موسیقی قشقایی به ایران بازگشتند. 
پروین بهمنی با خواندن آواز قشــقایی در مســکو دکتری 
افتخاری از کنسرواتوار مسکو گرفت و فرزندان و نواده هایش 
را هــم آموزش داد تا راه او را ادامــه دهند. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی در پیامی، درگذشت پروین بهمنی، حافظ 
الالیی های ایران زمین را تسلیت گفت. در پیام محمدمهدی 

اسماعیلی آمده است:
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست / روزی رخش 

ببینم و تقدیم وی کنم

خبر درگذشــت حافظ الالیی های ایــران زمین موجب 
تاســف بسیار شد. زنده یاد پروین بهمنی که با پژوهش  های 
سترگ خود، الالیی ها و موسیقی فراموش شده »عاشیقلر« 
را زنده کرد و برای سالیانی دراز، به جست و جوی عاشیق ها 
و نواهای گمشده  شان در سرتاسر ایران زمین  گشت تا نوای 
آن ها را که سینه به سینه به امروز رسیده بود، ثبت و ضبط 
کند. او به حق یکی از حافظان ارجمند فرهنگ بومی و اصیل 
این سرزمین بود و توانست نوای جانسوز موسیقی قشقایی 
را تا آن ســوی مرزها طنین انداز کند. وی با حفظ و اشاعه 
الالیی هــای مادرانه  ایران زمیــن، و خوانش الالیی هایش 
نشــان داد که قشقایی زندگی اش با صفا و صمیمیت و هنر 
و موسیقی سرشته شــده است. به راستی که آثار او تداعی 
گر موســیقِی پیچیده در دشت ها وکوهستان ها و نغمه  های 
گم شــده در سایه سارِ ســیاه چادرهای عشایری که خود 
محصول ذوق و سرپنجه  هنرمندانه  زنان عشایر ایران است، 

می باشد. زنده یاد بهمنی که کودکی خود را در ایل گذرانیده 
بود، ســال ها به عنوان آموزگار در مناطق مختلف عشایری 
اســتان فارس خدمت کرد. کارنامه درخشان ایشان در کنار 
دوره های طوالنی معلمی، شــامل گردآوری نغمات، معرفی 
خوانندگان و موسیقیدانان قشــقایی و هر آن چیزی است 
که به فرهنگ قشقایی ارتباط دارد. منظومه داستانی »اصلی 
و کــرم«، »زندگی نامه هنرمندان قشــقایی«، »زنان نامدار 
قشقایی«، کتابچه موسیقی »عاشیقلر« و آلبوم های »خدای 
من غریب«، »به یاد فرود«، »مجموعه نغمه های عاشــقی 
قشــقایی«، »آوازهای قشقایی« و چند آلبوم دیگر، از جمله 

بخش های مهم زندگی هنری او به شمار می رود.

پروین بهمنی در ۷۲ سالگی درگذشت 

وداع با مادر الالیی ایران


