رکوردشکنی «زن شگفتانگیز»

بهداد ،مجوز انتشار آلبوم گرفت

ب اسفنجی» درگذشت
انیماتور «با 

خبرآنالین :قســمت دوم فیلم ابرقهرمانی «زن شــگفتانگیز» رکــورد بهترین فروش
افتتاحیه در دوران همهگیری را به نام خود ثبت کرد .در پایانهفته مصادف با کریسمس که
از شلوغترین روزهای گیشه سینماست ،فیلم «زن شگفتانگیز  »۱۹۸۴روی پرده سینماها
رفت .این فیلم در روزهای نخست اکران با فروشی بیشتر از  ۱۶میلیون دالر رکورد فروش
در دوران کرونا را شکست .پیش از این فیلم «تنت» ســاخته «نوالن» در افتتاحیه حدود
۱۰میلیون دالر بلیت فروخته بود .کمپانی برادران وارنر در سیاستی که برای دوران کرونا
پیش گرفته  همزمان فیلم «زن شگفتانگیز» را در پلتفرم پخش آنالین خود نیز منتشر کرد.

همشهریآنالین :دفتر موسیقی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در هفته
پایانی آذرماه مجوز ۱۲۷تکآهنگ و ۱۱آلبوم موسیقی را صادر کرد .آلبومهای «هزارهیچ»
به خوانندگی و آهنگسازی حامد بهداد« ،دقیقهها» با صدا و آهنگ «مسعودسعادتمند»،
«حرف بیحروف» به آهنگسازی تیناالجوردیان ازجمله آلبومهایی هستند که در هفته
پایانی آذرماه مجوز انتشار گرفتند .آلبوم «نغمههای ابیورد» با نوازندگی دو تن از پیشکسوتان
موسیقی محلی درگز محمد علمداریان و استاد حیدرعلی عاشقی با اجرای سازهای سرنا،
دهل ،قشمه مجوز انتشار گرفته است.

باشــگاه خبرنگاران جوان« :تاک تاکر» انیماتــور آثاری مثل «باباســفنجی» و
«هیآرنولد» در ۵۹سالگی درگذشــت .انیماتور باسابقه و خالق فیلمنامههای مصور که
برای فعالیت در پروژههایی مثل «هیآرنولد» و «باباســفنجی شلوار مکعبی» معروف
شده است در ۵۹سالگی درگذشت .دلیل مرگ وی هنوز اعالم نشده است .او نخستین
شغل خود را به عنوان دستیار در سال  ۱۹۸۷در انیمیشن «پینوکیو و امپراتور شب» تجربه
کرد .او همچنین در آثاری مثل «پری دریایی کوچک» در سال  ۱۹۸۹و «سیمپسونها»
نیز همکاری داشت.

فراخوان


با محوریت موضوعی
«کودکان و دورانکرونایی»

جشنواره «فرفره» فراخوان داد

ایســنا :فراخوان نخســتین دوره جشنواره
فرهنگیهنــری «فرفــره» که بــا محوریت
موضوعی «کــودکان و دورانکرونایی» در دو
بخش هنری و ادبی برگزار میشود منتشر شد.
ســیدغالمرضاکاظمیدینان ،رئیس شــورای
سیاستگذاری این رویداد درباره لزوم برگزاری
این جشنواره بیان کرد :حدود یک سال از شیوع
ویروس کرونا در جهان میگذرد .در این مدت
تغییرات وسیعی در ســبک زندگی بشر ایجاد
شده و این تغییرات وسیع گذشته از آثار مخرب و
زیانبارش ،جنبههای مثبتی نیز به همراه داشته
است که نباید از آن غافل ماند.
او افزود :با نگاهی به محیط اطرافمان میتوان
به وضوح مشاهده کرد کودکان یکی از اقشاری
هســتند که از این تغییرات تاثیــرات فراوانی
متحمل شدهاند .بر این اساس با توجه به اهمیت
این دوران تاریخی و لزوم ثبت و ضبط اتفاقات و
همچنین ایجاد انگیزه برای کودکان و نوجوانان
تصمیم بر آن شــد تا برخی از وجــوه زندگی
کــودکان در دوران مواجهه با شــیوع ویروس
کرونا را در قالب فعالیتهــای ادبی و هنری به
رقابت بگذاریم.
بر اســاس این گزارش اولین دوره این رویداد
فرهنگی با شــعار محوری «کــودکان و دوران
کرونایی» توسط ماهنامه «قلک» و با همکاری
سازمانها و مؤسسات فرهنگی و اقتصادی برگزار
خواهد شــد .بدین منظور از تمام هنرمندان،
اولیای تربیتی ،مربیــان ،پژوهشگران و تمام
خانوادهها،کودکان و نوجوانان باالی ســه سال
در هر سطح و حرفهای دعوت میشود تا در این
جشنواره شرکت کنند.
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نقدی به انیمیشن «روح» تازهترین ساخته «پیت داکتر»
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بهخاطریکبرگ
علی رفیعی وردنجانی  /گروه فرهنگ
Rafieia91@yahoo.com

ســینمایی «روح» تازهتریــن ســاخته
«پیتداکتر» اثری شــگرف و هنرمندانه
است .بزرگترین قدرت انیمیشن نسبت
به سینما در ایجاد مضمون است که مؤلف
در این اثر بیشــترین بهــره را از آن برده.
«پیتداکتر» در اثر گذشته خود «ظاهر
و باطن» سفری عمیق به دنیای ماورایی
و فرافیزیکی داشــت و این بار با تکیه بر
فلســفه زندگی اثری تولید کرده سراسر
انگیزهبخش و امیدوارکننده که این روزها
بسیار به آن نیازمندیم.
به خاطر زندگی
یک نوازنده پیانو جاز که به تدریس
مشغول است و پس از راه یافتن به یک گروه
موسیقی از خوشــحالی در خیابان پرسه
میزند درون چاه میافتــد و روح از بدن
او جدا میشود .او که اکنون شوق فراوانی
برای نواختن در آن گروه دارد نمیخواهد
به زندگی خود بر روی زمین پایان دهد به
همین دلیل در دنیای ارواح مبارزه میکند
تا به زمین برگردد و . ...در انیمیشن «روح»
بیننده با دو بُعد انگیزشی روبهروست .بُعد
شخصی و بُعد عمومی .اولی بسیار شکننده
بوده و پس از تجربه شــدن از بین میرود
اما در بُعد عمومی که همــراه با ایثار برای
دیگری است انســانیت به حداکثر خود

میرسد و عالوه بر تعالیسازی اهداف در
باالبردن جایــگاه اجتماعی نقش موثری
دارد .هنگامی که روح اشتباهی وارد جسم
نوازنده جاز میشود او جسمش را از بیرون
میبیند .نگاه از بیرون همــواره میتواند
شخصیت را نسبت به خود متقاعد کند .در
روانشناسی بدترین اتفاق ممکن هنگامی
رخ میدهد که انسان رو به آیینه میایستد
و از آنچــه میبینــد احســاس ناراحتی
میکند چراکه دارد خود را از درون ،درون
یک جســم بازگرداننده میبیند؛ اما اگر
به دیگران بگوییم کــه درباره ما صحبت
کنند ،با تعاریفی روبهرو میشویم که شاید
تعارفات اجتماعی به نظر برسند اما حقیقت
دارند .در این انیمیشــن مؤلف با انباشت
تجربهای که از آثار قبلی داشــته توانسته
میزان درک از سوی بیننده را تا حد باالیی
افزایش دهد .البته که خاصیت انیمیشن
سادهگویی و خاطرهسازی است اما تداعی
خاطرات کوچک در قالــب یک یادآوری
انسانی توانسته پلی محبتآمیز میان انسان
و روان خود باشد .انسانی که خود را شکست
خورده و ضعیف میداند اما اگر بهانههای
کوچک و لذتهای زیستن در زمین را برای
او شمارش کنیم شــاید با رقص برگی در
حال افتادن بر سنگ فرش خیابان عاشق
زندگی شود.
ایثار
بزرگترین کاربرد فرهنگی یک اثر

در روانشناسی بدترین اتفاق
هنگامی رخ میدهد که انسان رو
به آیینه میایستد و از آنچه میبیند
احساس ناراحتی میکند چراکه
دارد خود را از درون ،درون یک
جسم بازگرداننده میبین د

هنری تبلیغ اداب زیستن است .هنگامی
که روح اشتباهی باقی مانده نوشیدنی را
از زیر صندلی مترو بیرون میکشد و از آن

استفاده میکند با واکنش سریع گربه که
روح انسانی را در خود دارد روبهرو میشود.
چگونه با هنر میشود فرهنگسازی کرد؟
هنگامی یک اثر نمایشی میتواند کاربرد
فرهنگی داشته باشد که مفهوم فرهنگی
در دل آن رسوخ کند .در انیمیشن «روح»
مفهوم هم اجتماعی است و هم شخصی.
اجتماعــی آن را در پالن متــرو میتوان
مشــاهده کرد که البته این کوچکترین
مثال از داستان اســت و شخصی آن را در
ایثار و از خودگذشتگی نوازنده پیانو با حس
گرفتن از برگ و نواختن موســیقی برای
سفر به عالم ُمثُل دید .از دیگر ویژگیهای
این انیمیشــن به انتخــاب کاراکترها و
رنگها میتوان اشــاره داشت .کاراکترها

سیاهپوست هســتند و رنگها به گونهای
عمل میکنند که سیاهی پوست آنان دلیل
بر یک امتیاز شعاری در داستان نباشد .از
نظر زیباییشناسی اگر چهره سیاهپوستان
ســفید بپنداریم قطعاً زیباترین ظاهرها
را میتــوان در میان آنان دیــد .کاری که
این انیمیشــن به خوبی از پس آن برآمده
ترکیب رنگی است که با استفاده از آن این
زیبایی را بدون جایگزین کردن رنگ سفید
بر چهره توانســته نمایش دهد .تماشای
انیمیشــن «روح» بیش از هر اثر نمایشی
دیگری میتواند حال بیننده را خوب کند؛
بینندهای که شاید همه چیز داشته باشد
اما حاضر است همه چیز را بدهد تا به سال
قبل بازگردد.

گپ
نگرانی آقای اسکورسیزی
از «توقف یک روند خالقانه»

در دوران قرنطینه خیلی چیزها
از دست رفت!

کافهسینما« :مارتین اسکورسیزی» کارگردان
فیلم  Irishmanمیگویــد که برای تکرار موفقیت
این فیلم در اثــر جدیدش یعنــی Killers of the
 Flower Moonباید انگیزه و محرک هنری تازهای
پیدا کند .اسکورســیزی قصد داشــت در اوایل
سال ۲۰۲۰فیلمبرداری اثر جدیدش یعنی Killers
 of the Flower Moonرا با حضور بازیگران مطرحی
چون رابرت دنیــرو و لئوناردودیکاپیرو آغاز کند
اما همهگیری کرونا باعث شد تا روند ساخت این
فیلم هم مانند ســایر پروژههای سینمایی با وقفه
طوالنی مواجه شود .به همین خاطر شروع تولید
فیلــم  Killers of the Flower Moonیک ســال
تمام به تأخیــر افتاد و طبــق برنامهریزی جدید
قرار اســت مراحل فیلمبــرداری آن از ماه مارس
(۲۰۲۱اســفند-فروردین) آغاز شــود .بهتازگی
اسکورســیزی با مجله امپایر مصاحبــهای انجام
داده و در آن به اثر قبلی خود یعنی The Irishman
اشاره کرده و درباره ساخت Killers of the Flower
 Moonســخن گفته است .اسکورســیزی در این
مصاحبه اعالم کرد که خودش از فیلم Irishman
رضایت دارد اما برای تکــرار موفقیت این فیلم در
اثر جدیدش باید یک جرقــه و محرک هنری تازه
پیدا کند .ظاهرا ً شیوع کرونا و دوران قرنطینه روی
نگاه اسکورسیزی تأثیر گذاشته و او حاال درصدد
بازیابی شرایط ذهنی و روحی قبلی خودش است.
او توضیح داد« :خوشحالم که مردم قدر فیلم The
 Irishmanرا دانســتند .من از ایــن موضوع واقعاً
تحتتأثیر قرار گرفتم .شیوع کرونا و این همهگیری
باعث توقف یک روند خالقانه شد .در این شرایط
درگیر مسائل شخصی شــدم مخصوصاً در اولین
ماههایی که در خانههــای خودمان حبس بودیم
خیلی چیزها از دســت رفتند .برای ساخت فیلم
جدیدم باید راهی پیدا کنم تا همان شور و محرک
هنری که بــرای فیلم  The Irishmanداشــتم را
بهدست آورم .همه محافل هنری و جوایز مختلف
حذف شدند و بهتنهایی در یک اتاق باید به پروژهام
فکر میکــردم و اینکه آیا میتوانــم دوباره فیلم
موفقی خلق کنم یا خیر ».فیلــم The Irishman
در سال ۲۰۲۰توانســت ۱۰نامزدی اسکار کسب
کند .این فیلــم در بخشهایی مانند بهترین فیلم
و بهتریــن کارگردانی هم نامــزد دریافت جایزه
بود .فیلم بعدی اسکورسیزی بهنام Killers of the
 Flower Moonبراســاس رمانی به همین نام اثر
«دیویدگرن» ساخته میشود.

