گفت و گو

ُ
«شکوه ایران باستان» منتشر شد

«ارثیه» کرهای به شبکه پنج رسید

ایرنا :کتاب «شُ کوه ایران باستان» نوشته هانری اشترلین با ترجمه صبا لطیفپور منتشر شد .کتاب شُ کوه ایران باستان ،نوشته هانری
اشترلین با ترجمه صبا لطیفپور عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر از ســوی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد .این کتاب
دورنمایی از هنر ایران ،از اوایل هزاره چهارم پیش از میالد تا حدود  ۶۵۰میالدی را به تصویر میکشد و خالصهای از آخرین فعالیتهای
تاریخی و باستانشناسی مرتبط با اکتشافات اخیر در این سرزمین را ارائه میدهد .کتاب شُ کوه ایران باستان از چند جهت حائز اهمیت
است؛ از جمله میتوان به شمول آن بر مطالب مهم هنر ایران با تکیه بر تاریخ و نیز تصاویر ارزشمندی اشاره کرد که مؤلف آنها را در طی
بازدیدهای خود از مکانهای مهم تاریخی گرفته است .این کتاب به بســیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده و میلیونها نسخه ازآن در
سراسر جهان به چاپ رسیده است.

ایسنا :اولین قسمت سریال کرهای «ارثیه» به کارگردانی جین چانگ گیو سه شنبه  ۱۵شهریور ماه ساعت  ۱۹از قاب شبکه پنج سیما
تماشایی میشود .این ســریال محصول  ۲۰۲۰کره جنوبی در ژانر درام است و بازیگرانی همچون کیم هه جون ،چوی کیو جین ،اوه نا
را ،نام مون چول و ...در آن نقش آفرینی کردهاند .سریال کرهای ارثیه روایت زندگی یک نقاش معروف است که برای تولدش قصد دارد،
خانوادهاش را دور هم جمع کند .این نقاش که از بیماری رنج میبرد ،فکر میکند این آخرین تولدش اســت .فردای روز تولد او به طرز
مشکوکی فوت میکند و همه مظنون به قتل او هستند.
گفتنی است این سریال که در  ۸قسمت  ۵۰دقیقهای تولید شده است ،هر روز ساعت  ۱۹پخش و تکرار آن ساعت  ۲۳و  ۱۱صبح خواهد
بود.
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در جشنواره ونیز:

تاریخ زمانی تکرار میشود
که از آن درس نگیریم

دیدنی شدن آخرین فیلم بخش مسابقه پنجمین روز؛

فضای سینما و تئاتر بیرحم است

5

«نهنگ»آقایآرنوفسکیآبهایونیزرامتالطمکرد

ســینمایی «نهنگ» به کارگردانی دا ِرن آرونوفســکی
آخرین فیلم بخش مسابقه پنجمین روز جنشواره فیلم
ونیز  ۲۰۲۲است ،فیلمی که باید دید ناکامیهای اخیر
آرنوفسکی را پوشش میدهد یا هتتریک ناکامی او پس
از فیلمهای «نوح» و «مادر» محسوب میشود .پنجمین
روز جشنواره ونیز ،یکی از مهمترین روزهای دوره هفتاد
و نهم این رویداد جهانی است .تنها مستند بخش مسابقه
این دوره ،مستند  ۲ساعته آن همه زیبایی و خونریزی
است که لورا پویتراس کارگردانی کرده است؛ کارگردانی
که یک بار با مستندی که در مورد ادوارد اسنودن ساخت،
جایزه اسکار را به دست آورد.
فیلم بعدی این روز ،بچههای دیگران ،محصول سینمای
فرانسه اســت که به جز ویرجینیا افیرا بلژیکی ،چهره
شاخص دیگری ندارد .این فیلم یکی از گمنامترین آثار
بخش مسابقه است که باید دید در ادامه ،چه واکنشهایی
را برمیانگیزاند.

فیلم مونیــکا  ،Monicaبه دلیل تیــم بازیگری جذاب
خود ،دیگر اثر وسوســهانگیز ونیز امسال است .در این
فیلم  ۲ساعته ،بازیگرانی چون امیلی براونینگ ،پاتریشا
کالرکسون و آدریانا بارازا بازی میکنند .کارگردان این
فیلم ،آندره پاالئورو است که ونیز ،ارادات ویژهای به او
دارد.بینهایت فیلم بعدی است که عمده شهرت آن به
دلیل حضور پنهلوپه کروزدر رأس تیم بازیگری این فیلم
است .کروز که سال گذشته جایزه بهترین بازیگر زن ونیز
را گرفته ،حاال در یک نقش متفاوت ،در شمایل یک مادر
دلسوز ظاهر شده است.
آخرین فیلم بخش مسابقه این روز ،وسوسهانگیزترین
فیلم ونیز  ۲۰۲۲است .نهنگ دا ِرن آرونوفسکی بازگشت
کارگردان به گونه محبوب خود یعنی درام روانشناختی
تلقی میشــود .فیلمی که باید دید ناکامیهای اخیر
آرنوفســکی را پوشــش میدهد یا هتتریک ناکامی
کارگردان پس از فیلمهای نوح و مادر محسوب میشود.

عکس 24 :

«سرگئی لوزنیتســا» کارگردانی اوکراینی در
جشــنواره ونیز گفت :وضعیت اوکراین نشان
میدهد که «تاریخ زمانی تکرار میشود که از
آن درس نگیریم».
«سرگئی لوزنیتسا» کارگردان اوکراینی پیش
از نمایش مســتند جدیدش به نام «محاکمه
کییف» در جشنواره ونیز در نقد برخی اتفاقات
تاریخی که در دوره اتحاد جماهیر شوروی رخ
داده صحبت کرد.
«لوزنیتزا» که به دلیل حمایت از فیلمســازان
روسی از آکادمی فیلم اوکراین اخراج شده در
کنفرانس مطبوعاتی فیلمــش گفت که «باید
برای اشتباهات گذشته پشــیمان بود و تاریخ
زمانی تکرار میشود که ما از تاریخ درس نگیریم،
زمانی که آن را مطالعــه نکردهایم و نخواهیم
بدانیم چه اتفاقی برای ما افتاده اســت .خیلی
سخت اســت و مردم باید انرژی زیادی را برای
آن صرف کنند ،وقتی تهاجم روسیه به اوکراین
اتفاق افتاد ،بالفاصله همه متوجه شــدیم که
شبیه  ۸۰سال پیش است و فهمیدیم که تازه
شروع کردیم به تکرار همان چیزها .یعنی ما از
جنگ درس نگرفتیم» .محاکمه کییف که با
عنوان کییف نورنبرگ نیز شناخته میشود در
ژانویه  ۱۹۴۶در اتحاد جماهیر شوروی برگزار
شد و یکی از اولین محاکمههای پس از جنگ
جهانی دوم بود که نازیهای آلمان و همکاران
آنها را محکوم کرد و طی آن  ۱۵متهم در مورد
جنایات متجاوزان در قلمــرو  SSRاوکراین با
حکم قضایی روبه رو شدند  .
منبع :ایسنا
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بازیگر نمایش «فلزات چکش خوار»:

«بازی مرکب» برنده جایزه «امی » شد:

 4جایزهامی هنرهای خالقانه سهم پرسروصداترین سریال
سریال کرهای «بازی مرکب» درمراسم جوایز «امی هنرهای خالقانه»
در چهار شاخه به عنوان برگزیده انتخاب شد .سریال درام کرهای «بازی
مرکب» روز گذشته نخستین سهمش از جوایز «امی» را در مراسم «امی
هنرهای خالقانه» دریافت کرد« .لی یو مــی» بازیگر اهل کره جنوبی،
برای بازی در نقش «جی یونگ» به عنوان برگزیده بخش بهترین بازیگر

زن مهمان انتخاب شد .او در این سریال در نقش دختر جوانی ظاهر شد
که مجبور بود در یک رقابت خطرناک شرکت کند .جوایز «امی هنرهای
خالقانه» در کنار بخش بازیگران مهمان ،به هنرمندان پشــت صحنه
همچون صدابرداران ،گریمورها و فیلمبرداران اختصاص مییابد .در این
دوره از جوایز «امی هنرهای خالقانه»« ،چادویک بوزمن» بازیگر فقید
فیلم «پلنگ سیاه » برای صداپیشگی سریال انیمیشن «چه میشد اگر؟
…» به عنوان برنده انتخاب شد .همچنین «باراک اوباما» رئیسجمهور
سابق ایاالت متحده آمریکا به عنوان «بهترین راوی» در مجموعه مستند

«پارکهای ملی ما» و «پیتر جکسون» کارگردان نیوزلندی و برنده سه
جایزه اسکار برای ساخت مجموعه مستند «بیتلز» برنده جایزه «امی»
شدند.جوایز «امی » مربوط به شاخههایی همچون بازیگران نقش اصلی
در  ۱۲سپتامبر اهدا خواهد شد .سریال «بازی مرکب» نخستین سریال
غیرانگلیسی زبانی خواهد بود که در بخش سریالهای درام رقابت میکند.
ســریال «چیزهای عجیب» نیز که  ۵جایزه «هنرهای خالقانهامی» را
دریافت کرد نیز در شــاخه ســریالهای درام به همراه «وراثت» رقابت
خواهد کرد.

بازیگر نمایش «فلزات چکش خوار» گفت :دوران
طالیی تئاتر گذشته است و اکنون جانی برایش باقی
نمانده است .فضای تئاتر و سینما به قدری رک و
بیرحم است که اگر خوب نباشید حذف میشوید.
سهیل بابایی که هم اینک خود را برای سه اجرای
بینالمللی تئاتر در اروپا و آمریــکا آماده میکند
اظهار داشت :انگار که یک سری آدم جمع میشوند
و به واســطه عشــق و عالقهای که دارند دور هم
تفریحی میکننــد .چون هــم اتفاقهایی که در
خود هنرمندها و شکلگیری کار و اثر برای آنها
میافتد و هم مسائل پشت پرده و سیستم مدیریتی
تماشاخانهها و تئاتر ،تأثیرات عجیب و غریبی روی
هم میگذارند.
این بازیگر تئاتر که در سال  ۱۳۹۱در سریال آخرین
روزهای زمســتان به کارگردانی محمدحســین
مهدویان ایفای نقش کرده ،میگوید :اگر تئاتر را به
روزهای طالیی خود نزدیک نکنیم به تدریج دیگر
تئاتری برای ما باقی نمیماند.
به گفته بابایی ،دهههای  ۷۰و  ۸۰و اوایل  ۹۰دوران
طالیی تئاتر بود و اکنون جانی برایش باقی نمانده
اســت .او میگوید با محدودیتهایــی که اعمال
میشود تئاتر دیگر تبدیل به تفریح برای هنرمند
میشود و جدیتی که باید در کار خود داشته باشد
به دلیل نیاز مالی نخواهد داشت.
او درباره بازگشت دوباره خود به تصویر میگوید:
ترجیح میدهم به کار خوب برگردم و این از همه
چیز برای من مهمتر است.
بازیگر سریال کیمیا به کارگردانی جواد افشار اظهار
داشت :این که مدیومهای متفاوت در تئاتر و سینما
بازیگر را به چه سمتی هدایت میکند کار بازیگر
اســت و تفاوتی نمیکند که در کدام یک از اینها
ایفای نقش کند و اگر این دو با هم ترکیب شــوند
اتفاق مثبتی میافتد.
وی افزود :یک هنرپیشــه برای این که کار خود را
درست ارائه کند از تمرینها ،فضا و تربیتی که تئاتر
میتواند برای یک بازیگر داشته باشد استفاده و این
تجربیات را وارد بازی کند.
بابایی ادامه داد :اســتثناهایی هم وجود دارد که
بازیگرانی بدون کار تئاتر وارد تصویر میشوند اما
در اصل چون پایه تئاتر است انتقال بازیگر از سینما
به تئاتر و برعکس را عجیب و غریب نمیبینم و باید
این اتفاق بیفتد؛ چون هر دو یک سری مطالعات و
تجربیاتی دارند که به بازیگر کمک میکند اما این
که در روندهای دیگر چون مسأله اقتصادی چقدر
میتواند به بازیگر کمک کرده و یا آسیب بزند بحث
دیگری است.
منبع :ایرنا

