گفت و گو

«سمپاش» تنها نماینده ایرانی جشنواره فیلم اولدنبرگ آلمان

«زنگ تفریح» ایرانی در اتریش و ایتالیا

ایرنا« :سمپاش» به کارگردانی فرنوش عابدی در تازهترین حضور بینالمللی خود نامزد دریافت جایزه از بخش فیلم کوتاه بیستونهمین
جشنواره بینالمللی اولدنبرگ آلمان بود .انیمیشن  ۹دقیقهای سمپاش در ســال  ۱۴۰۰در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهیه شده است .این پویانمایی با تکنیک سه بعدی ( )۳Dمناسب گروه سنی هفت سال به باال است .به گفته کریس گور منتقد آمریکایی
جشنواره اولدنبرگ یکی از مهمترین جشنوارههای فیلمهای سینمای مستقل به حساب میآید و در میان  ۲۵جشنواره برتر سینمایی دنیا
قرار دارد .همچنین این جشنواره یکی از مهمترین جشنوارههای اروپایی برای سینمای مستقل محسوب میشود .جشنواره اولدنبرگ در
صدد آن است تا پلی میان فیلمسازان مستقل جهان ایجاد کند و به خالقیت این فیلمسازان ارج مینهد .این جشنواره از  ۲۳تا  ۲۷شهریور
سال  ۱۴( ۱۴۰۱تا  ۱۸سپتامبر  )۲۰۲۲در شهر اولدنبرگ کشور آلمان برگزار شد.

ایسنا« :زنگ تفریح» ساخته نوید نیکخواه آزاد به بخش رسمی جشنواره ملل در اتریش و «سدیسیکورتو» در ایتالیا راه یافت.
فیلم کوتاه «زنگ تفریح» ساخته تحسینشده نوید نیکخواه آزاد در  ۱۳۰مین حضور جهانی به بخش رسمی مسابقه پنجاهمین دوره
جشنواره ملل اتریش ( )Festival of Nationsو نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سدیسیکورتو» ایتالیا (Sedicicorto International
 )Film Festivalراه یافت .همچنین در این باره بد نیست بدانید «زنگ تفریح» تاکنون در جشنوارههای متعددی حضور یافته که از آن
جمله میتوان به جشنوارههای مورد تأیید فیاپف ،آکادمی اسکار و جوایز گویا اسپانیا اشاره کرد .گفتنی است این فیلم کوتاه ایرانی به
نویسندگی و کارگردانی نوید نیکخواه آزاد و به تهیه کنندگی مشترک نوید نیکخواه آزاد ،دلیا گیهرا پارا (تهیه کننده اسپانیایی) و محمد
شاهوردی ساخته شده و محصول مشترک ایران و اسپانیا است.

خبر
 آقای کارگردان از این کرسی کنار
نمیرود؛

خوشبختانه وودی آلن هست

کافه ســینما :وودی آلن طی یــک بیانیه
خداحافظیاش از سینما را تکذیب کرد .وودی
آلن کارگردان کهنه کار ســینما گزارشهای
منتشر شده مبنی بر بازنشستگی خود را تکذیب
کرد .او این تکذیبیه را پس از انتشــار مقالهای
پرتیراژ در یک روزنامه اسپانیایی اعالم کرد که
به نقل از او گفته بود فیلم فعلیاش آخرین فیلم
او خواهد بود .آلن  ۸۶ساله قبل از فیلمبرداری
پروژه جدیدش بــا عنــوان « »۲۲ Waspدر
پاریس با نشریه  La Vanguardiaصحبت کرد.
این روزنامه نیز به نقل از او گفته بود :در حقیقت
ایده من این نیست که بیشتر از این فیلم بسازم
و میخواهم روی نویسندگی تمرکز کنم .آلن در
آن مصاحبه افزوده بود که پروژه بعدیاش یک
رمان اســت .در بیانیهای که حاال به نمایندگی
از این فیلمساز منتشر شــد ،آمده است :وودی
آلن هرگز نگفت که در حال بازنشستگی است
و همچنین نگفت که در حال نوشتن رمان است.
او گفت که به این فکر میکند که فیلم نسازد،
زیرا ساختن فیلمهایی که به صورت مستقیم و
به سرعت به پلتفرمهای استریم میروند برای
او چندان لذتبخش نیســت ،زیرا آلن عاشق
جدی تجربه فیلم دیدن در سالن سینماست .در
این بیانیه تاکید شده است :وودی آلن در حال
حاضر قصد بازنشستگی ندارد و بسیار هیجان
زده است که در پاریس برای فیلمبرداری فیلم
جدیدش که پنجاهمیــن فیلمش خواهد بود،
حضور دارد .وودی آلن در مصاحبه نزدیک به دو
ماه پیش ( ۲۸ژوئن) خود با الک بالدوین گفته
بود که فیلم آیندهاش که پنجاهمین ساختهاش
است ،ممکن است آخرین کار او در سینما باشد.
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درباره سینمایی «الویس» تازهترین ساخته باز لورمن؛
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الویس ساخته باز لورمن فیلمی به ِ
غایت
رنگ ،بی قرار و جاهطلبانه است .لورمن
کــه در کارنامه خود آثــاری همچون:
«رومئو  +ژولیت» و «گتســبی بزرگ»
را دارد ،در این فیلم زندگی پریســلی،
به مؤلف این اجازه را میدهد تا بار دیگر
فانتزیــک و نه ســانتیمانتال فکر کند.
اگر چه  8سال طول کشید تا این پروژه
انجام گرفت اما به جرات میتوان گفت
لورمن بهترین انتخاب برای کارگردانی
«الویس» پریسلی اســت .فیلم حال و
هوای زنانه خودش را مدیون شــرح و
توصیفات احساسی از قهرمان خود است
و راوی ،تام پارکر ،بــا بازی تام هنکس،
صرفاً آنچــه را دیده بازگــو میکند و
شــناختش مدیون تاثیراتی است که از
ظاهر این خواننده به دست آورده.
هیجانزدگی
ســینمای بیوگرافــی همواره
رشــتهای از صعود و نزول شخصیت را
در مسیر زمان نشان میدهد که سرنخ
آن در دستان شخص دیگری است .تواتر
فرمی موجود در فیلم مذکور به تماشاگر
چنین محاوره میکند کــه هنرمند نه
تنها زندگی متفاوتــی دارد بلکه رفتار

دیگران با او به واســطه فاکتورهای
تفکیک کننده متفاوت است .به عنوان
مثال :حرکات پای پریســلی بر اساس
یک بیقراری ناشــی از استرس ،شاید،
به وجود میآید اما آنچــه او را در ظاهر
برای دیگران جــذاب و متفاوت کرده،
حرکات پا و استرس مثبت است .استرس
مثبت نه تنها قدرت تفکر را از شــخص
نمیگیرد بلکه میــزان فرصت تفکر و
تمرکــز او را افزایش میدهــد؛ فارق از
داستان فیلمنامه این استرس مثبت در
قهرمان قصه به صورت سطحی از سوی
شخصی در حال روایت است که انگشت
اتهام به سوی او است .آنچه برای تماشاگر
هیجان ایجاد میکند چرایی و همچنین
چگونگی برخورد عموم بــا این تفاوت
است .طبیعی است که جامعه هرچه را
تازگی داشته باشــد و احساسات عموم
را جریحهدار یا برانگیخته کند نپذیرد و
علیه شخص مؤلف کیفرخواست صادر
شود اما هنگامی که این ماجرا به صورت
یک انگ سیاسی به هنرمند میچسبد،
تنها میتوان این گونه برداشت کرد که:
منفعت طلبی و یا ترس از رشــد تفکر
عمــوم باعث چنیــن مخالفتی خواهد
شد .دست و پا شکســتن دختران برای
نحوه خوانندگــی «الویــس» نه تنها

حسادت برانگیز بلکه برای اهالی قدرت
خطرآفرین است.
نخستین «الویس» که با تمسخر
اجرای
ِ
ظاهر و پوشش او توسط یکی از حضار در
سالن همراه است و بعد انفجار استعداد
این هنرمند ،گویای ایــن نظام فکری
موجود در فیلم اســت .حسادت مردانه
عموماً خطرناکتر و زورگوتر از حسادت
زنانه است.
حسادت
سینمای لورمن این امکان را به
تماشاگر میدهد که با تصاویر ،رنگها و
همچنین موسیقی نشسته بر متن فیلم
بازی کند .چگونگی برخورد کارگردان

با مرگ مادر الویــس و روایت تنهایی او
و پدرش پس از این ضایعه را مشــاهده
کنید .مؤلف بدون هیــچ گزافه گویی و
با توجه به عقبه احساسی که از مادر در
ذهن تماشاگر ساخته است ،به صورت
یک تیــزر غمانگیز این خــأ را روایت
میکند .فرم در ســینمای کالسیک در
میزان ســن به وجود میآید اما امروزه
با توجه بــه اهمیت تدویــن و چیرگی
تکنولوژی بر روایتگری دوربین ،بخش
مهمی از فرم روی میز تدوین ســاخته
میشــود .ســاختار اجرایی فیلمهای
لورمن اقتضای دقت و هیجان بیشتری
در تدوین میکند .سینمایی که عالوه

بر یک بیگ پروداکشن بصریِ مجازی
من بیننده را به یاد «داستان
ناخودآگاه ِ
وست ساید» اسپیلبرگ میاندازد .تام
هنکس را باید یکی از مردان هزارچهره
سینما دانســت .چهرهای که عالوه بر
فیزیک ،شــیمی مناســبی در مواجهه
با شــخصیت فیلمنامه ایجاد میکند.
نکتهای کــه حائــز اهمیت اســت به
طور کلی سرنوشــت دو شخصیت در
«الویس» روایت میشود که ناخودآگاه
هر کــدام این سرنوشــتها غمانگیز و
گاهی مستأصل اســت .اما چرا فیلم تا
این اندازه حال خوب کن است .مسئله
فیلم سرگرمی تماشــاگر برای تزریق
دادههایی اســت کــه ارزش فرهنگی،
هنری و رســانهای دارند .اســتفاده از
عنصر روانی حســادت برای پرداختن
به جذابیــت و محبوبیت یــک مرد که
خود را شبیه زنان آراســته و نه آرایش
میکند باعث تعلیق ناخواسته سینمایی
خواهد شد.
در نظر بیننده فیزیک قهرمان داستان
اص ً
ال مردانه نیســت اما آنچه جذابیت
مردانه او را برای زنان افزایش داده است
دغل بازیهایی است که با رنگ صورتی
انجام میدهــد .دغل بــازی در اینجا
معنای مکار و حیلهگر نمیدهد بلکه به
معنای تردستی و جادوگری برای افزایش
جذابیت است .فیلم به قامت دیگر آثار
ســینمایی لورمن حال خوب کن و در
الیههای زیرین غمانگیز است و بیننده
گوش به روایتی میسپارد که به غایت
هیجان را برانگیخته میکند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

مصمم به رفع مشکل مسکن
معیشت و حقوق اهالی رسانه
هستیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی راه اندازی سامانه
جامع رســانههای کشــور را گامی در جهت
ضابطهمند شــدن امور خبرنگاران و تفکیک
خبرنگاران اصلی از فرعــی عنوان کرد و گفت:
امروز اهالی رســانه مشــکل مسکن ،معیشت
و حقــوق دارند که در جهت حــل و فصل آنها
با دریافت اطالعــات کامل در ســامانه جامع
رسانههای کشور هستیم.
محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه هیات دولت و
در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا و در پاسخ
به این ســؤال مبنی بر ادامه مشکل در فراینده
عضویت در ســامانه جامع کشور ،گفت :درباره
حل مشکل ســامانه جامع رســانههای کشور
شنیدم و به دوستان معاونت مطبوعاتی هم اعالم
و توصیه کردم که موضوع را در دستور کار قرار
داده و مشکل و نقص را رفع کنند.
وی ادامه داد :بخشی از اشکاالت مربوط به نقض
مدارک اصحاب رسانه اســت که هنوز تکمیل
نکردهاند اما بهرجهت تاکید کردم به دوستان
که هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل عضویت
خبرنگاران اصلی اقدامالت الزم بعمل اید.
اســماعیلی تاکید کرد :بالفاصلــه پس از رفع
نواقص مدارک و بارگذاری و تأیید آنها 2 ،هزار
نفر باقی مانده نیز  200گیگ اینترنت رایگان
ویژه روزخبرنگار خود را دریافت خواهند کرد.
جای نگرانی وجود ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه با تاکید
براینکه تالش داریم امور خبرنگاران و اصحاب
رسانه نیز سرو سامان گرفته و ضابطه مند شود،
تاکید کرد :دوست داریم اینجا هم امور مربوط
به اصحاب رســانه و به ویژه خبرنگاران ضابطه
مند شده و بدینوسیله خبرنگاران اصلی از فرعی
تشخیص داده شوند.اسماعیلی در ادامه سخنان
خود با تاکید به اینکه در حال حاضر با توجه به
نیازهای معشــیتی و حقوق و همچنین نیاز به
مسکن خبرنگاران درصدد و مصمم به رفع و حل
آنها هستیم ،اظهار داشت :تا یک سامانه جامع
و کامل از اطالعات خبرنــگاران واقعی و اصلی
نداشته باشــیم تا خبرنگارانی که کار و فعالیت
اصلی آنها خبرنگاری و امور خبری ست و برخی
نیز کار فرعی یا خبرنگار نیستند در حوزهای کار
فرعی انجام میدهند و ارتباط مستیقم ندارند
تفکیک نشود بطور یقین در ارائه تسهیالت و ...
ناعادالنه عمل خواهد شد.

