خبر روز

رونمایی از مستند فیلمساز ُکشته شده در کن

رکوردشکنی «آواتار  »۲در فضای مجازی

مهر :جشنواره فیلم کن یک فیلم دیگر را به منتخب رسمی خود اضافه کرد و مستند «ماریپولیس  ،»۲ساخته کارگردان جان باخته در
جنگ اوکراین را به نمایش خواهد گذاشت« .مانتاس کودراجویوس» فیلمساز اهل کشور لیتوانی بود که اوایل ماه آوریل سال جاری و در
حین ساخت مستند «ماریوپولیس  »۲در اوکراین کشته شد.
این فیلم دنبالهای بر مستند «ماریوپولیس» در سال  ۲۰۱۶است که زندگی روزمره شهروندان شهر ماریوپول اوکراین را با افزایش تهدید
جنگ با روسیه دنبال میکرد« .کودراجویوس» امسال به ماریوپل بازگشت تا تهاجم روسیه به این کشور را مستند کند اما دردوم آوریل
در  ۴۵سالگی در آنجا کشته شد .شهر ماریوپل تقریباً توسط ارتش روسیه به طور کامل ویران شده است .هفتادوپنجمین جشنواره فیلم
کن از  ۱۷تا  ۲۸می ( ۲۷اردیبهشت تا  ۷خردادماه) به صورت حضوری بر پا خواهد شد.

ایسنا :اولین تریلر از قسمت جدید فیلم سینمایی «آواتار» با بیش از  ۱۴۸میلیون بازدید در  ۲۴ساعت نخست انتشار همراه شد.
بر اساس اعالم دیزنی و قرن بیستم ،نخستین تریلر از فیلم جدید علمی-تخیلی «آواتار :راه آب» ساخته «جیمز کامرون» در روز اول انتشار
 ۱۴۸.۶میلیون بازدید در فضای مجازی شامل وبسایت یوتیوب و شبکههای اجتماعی بوده و  ۲۳میلیون بازدید تنها از سوی کاربران
چینی صورت گرفته است .تماشای تریلر «آواتار  »۲در یوتیوب و رسانههای اجتماعی شامل میلیونها نفری نمیشود که این تیزر را قبل
از نمایش فیلم جدید «دکتر استرنج» تماشا میکردند ،فیلمی که با فروش آغازین  ۱۸۷میلیون دالری در آمریکا و  ۴۵۰میلیون دالر در
گیشه بینالمللی اکران خود را آغاز کرده است .در فیلم «آواتار  »۲که قرار است از تاریخ  ۱۶دسامبر اکران شود« ،زوئی سالدانا»« ،سم
ورثینگتون» و «سیگورنی ویور» در کنار «کیت وینسلت» و «میشل یئون» نقشهای اصلی را ایفا میکنند.

موسیقی

گشتی در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی

کتاب تهران:

ارائه «سه رئیسجمهور روحانی»
در غرفه امیرکبیر

ایبنا :انتشــارات امیرکبیر با کتابهای متنوع
تاریخی و سیاسی در ســی و سومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهــران حضوردارد .کتابهای
«ســه رئیسجمهورروحانــی»« ،نمایندگان
امر ،نماینــدگان کالم»« ،وهابیهــا»« ،آمریکا
چگونه آمریکا شد» و «شــیخ فضلاهلل نوری و
مشروطیت»« ،سرزمین موعود ،باراک اوباما» و...
درویترین تاریخ و سیاست انتشارات امیرکبیر
قرار گرفته اســت .کتاب «ســه رئیسجمهور
روحانی» ،بخشی از تاریخ اندیشه سیاسی ایران
در ســه دهه نخســت پس از انقالب اســامی
اســت .این اثر با پرداختن به اندیشــه سیاسی
ســه رئیسجمهور روحانی ،از سالهای 1360
تا  ،1384فضای کلی آن ســه دوره را نیز بازتاب
داده اســت .موضوع اصلی کتاب حاضر تحلیل
رابطه دین و سیاست در اندیشه و عقاید سیاسی
ســه رئیس جمهور روحانی در سه دهه نخست
جمهوری اســامی در ایران است و میکوشد با
بررسی منابع و آثار موجود ،اندیشه و آرای سیاسی
آنان را در این مسئله تدوین و آنها را با یکدیگر
مقایسه کند .مؤلف در «نمایندگان امر ،نمایندگان
کالم» که از جمله آثار پژوهشــی و غیرداستانی
آراز بارسقیان به شــمار میآید؛ در مقدمه سراغ
معرفی کانون نویســندگان ایران میرود و آن را
یکی از نقاط تالقی اجتماعی از روشنفکران ایرانی
با گرایشهای متفاوت ،محل بسیاری از مناقشات
روشــنفکری و در مواردی محل مسائل سیاسی
و بدتر از آن امنیتی میدانــد و توضیح میدهد
«بررسی این کتاب از روزهای شکلگیری دوره
اول کانون در سال  ۱۳۴۵آغاز میشود و تا آخرین
روزهای اسفند  ۱۳۵۷ادامه مییابد.
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درباره سینمایی «تیک تیک بوم»
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«تیک تیک بوم» ســاخته «لین منوئل
میرندا» ،ترانهای اســت کــه هیچ وقت
سروده نمیشــود .فیلم به خوبی حال و
هوای موســیقی دارد و از زوایای زیادی
ســعی کرده مؤلف  /هنرمند این حوزه را
موشکافی کند و تنههای نسبتاً درستی به
«داستان وست ساید» و تئاتر موزیکال می
زند اما میان یک بیوگرافی و فیلم موزیکال
سردرگم است .در ابتدا جاناتان الرسون
روبه تماشــاگران میایســتد و شروع به
تعریــف زندگی خود میکنــد .آنچه که
میبینیم ســاخته ذهن الرسون است یا
مؤلف؟
متوازن
مجموعــهای از ویدئــو کلیپها
که بر اساس داســتانی تقریباً منسجم به
هم وصل شــدهاند «تیک ،تیک ،بوم» را
میسازد .این ویژگی به هیچ وجه بد نیست
اما پرسش سینمایی این است که مدیوم
سینما در کجای این ویدئو کلیپها قرار
دارد؟ انتخاب صدای تیک تاک ســاعت
به عنوان چاشــنی برای زایــش یک اثر
هنری از سوی مؤلف هوشمندانه است اما
بیشتر به روند ویدئویی فیلم کمک کرده
تا ســینمایی؛ دلیل آن هم این است که
فرمت ارائه داستان سر و شکل سینمایی

به خود نگرفته است .مراحل خلق یک
اثر هنری را مرور میکنیم -1 :ایده -2
انتخاب فرم (رسانه)  -3انتقال به مخاطب.
«تیک ،تیک ،بــوم» در مرحله دوم گیر
میکند به همین دلیل توانایی انتقال همه
آنچه میاندیشد را به مخاطب ندارد .البته
پرسش فلسفی در این زمینه به ما اجازه
نمیدهد که بیشتر وارد این بحث شویم.
آیا یک اثر باید شــامل همه آنچه مؤلف
میپنداشته باشــد تا هرمونوتیک میان
مخاطب و هنرمند شکل بگیرد؟ از همین
رو میپذیریم که میرندا فیلمی ساخته که
میتواند متوازن باشد ،اما این توازن یک
اعمال سلیقه شخصی است و نه کلی؛ یعنی
ما به طور مشخص و واحد در مورد فیلم و
ساختار آن نمیتوانیم آن را متوازن بنامیم
اما از نظر موسیقیایی میتوان آن را نمونه
متوازنی در سینما نام برد.
اتوبیوگرافی
هنــری کــه در آن اتوبیوگرافی
نباشد ،از نظر من هنر نیســت و در تمام
آثار هنری از موســیقی باخ تا فیلمهای
کورســاوا به نوعی اتوبیوگرافی مشاهده
میشود .مسئله من با این قسمت از فیلم
دقیقاً از ابتدای آن آغاز میشود .نریشنی
میشنویم که میگوید همه چیز این فیلم
واقعی اســت به غیر از قســمتهایی که
جاناتان تعریف میکند .وقتی فیلم «اژدها

وارد میشود» مانی حقیقی را در سینما
دیدم ،به چهره تماشاگرانی که از سینما
بیرون میآمدند دقت کردم .بدون استثنا
آنها رکــب خورده بودنــد« .تیک ،تیک،
بوم» دقیقاً نقطه مقابل چنین فرمی قرار
میگیرد .مستند نیاز به اتوبیوگرافی دارد و
اتوبیوگرافی نیاز به فرم سینمایی .نریشن
ابتدای فیلم بسیار ادبی است و میخواهد
ادای احترامی به شعور مخاطب کرده باشد
اما مؤلف شــعور مخاطب را خیلی سطح
پایین گرفته است که چنین فکتی میدهد.
بازی اندرو گارفیلد به اندازه است .نه زیاد
ادای موزیســینی به خود میگیرد و نه از
فرم یک هنرمند فعال در حوزه موسیقی
فاصله گرفته .از شخصیت گزارشی میدهد
که شــنیدن و دیدن آن بــرای مخاطب
جذاب اســت .وقتی که روبه روی هیات
ژولی نشسته و نظرات متفاوت و تا حدی
کمدی هریک را میشــنود باید خوب به
چهرهاش دقت کرد و متوجه شــد تا چه
اندازه شخصیت به روح و روان او نفوذ کرده
اســت .در فیلمهای موزیکال جلوههای
ویژه میدانی و رایانــهای نقش مهمی ایفا
میکنند .در این فیلم نیز میتوان چنین
ابژهای را مشــاهده نمود ،اگر چه معتقدم
فیلم ساز به طور جدی از این ویژگی بهره
نبرده است اما خالقیتهایی که در «تیک،
تیک ،بوم» میبینیم ،حاصل شــناخت و

عقبهای است که ســینمای موزیکال به
ارث گذاشته است .فیلم از اساس خالقیتی
به ســینمای موزیکال اضافــه نکرده .در
سینمایی «داستان وست ساید» ساخته
اسپیلبرگ میبینیم که در تصویر برداری
و طراحی رقــص و آوازها خالقیتی وجود
دارد که میتوان آن را به عنوان یک حرکت
سینمایی نام برد اما فیلم میرندا تمرکز را
بر موسیقی و بخش ادبی گذاشته و حوزه
مرکزی خالقیت ســینمایی فیلم دچار
بحران میشود .از سویی دیگر فیلم با آن
که در زمان مشخصی روایت میشود اما

آن زمان برای مخاطب ملموس نیســت.
اســتفاده از رایانههای قدیمی مکینتاش
ما را به گذشته نمیبرد .مسئلهای که در
ابتدا نیز به آن اشــاره کردم ،فاصله میان
ویدئو کلیپ و ســینما ،زمان اســت .ما
زمان ســینمایی در فیلم نمیبینم آوازها
و هماهنگیهــای متعددی کــه کاربرد
ویدئویی دارند را شاهد هستیم اما عنصری
پیشرو در گذشــته و آینده به نام زمان را
لمس نمیکنیم« .تیک ،تیک ،بوم» اثری
قابل بحث و تفسیر است اما نمیتوان از آن
به عنوان یک نمونه نام برد.

با ریموت روبروی تلویزیون باشید؛

آقای پرستویی میهمان شبکه
نمایش
نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر
news@ naslefarda.net

شــبکه نمایش در هفته پیش رو بخشــی از آثار
پرویز پرستویی ،هنرمند سینما و تلویزیون را مرور
میکند .این شبکه در هفته پیش رو به مرور آثار
فیلمهای پرویز پرســتویی از هنرمندان با سابقه
کشــورمان میپردازد .فیلم و تله فیلمهای ایرانی
شبکه نمایش که از شــنبه 24 ،اردیبهشت ماه تا
 30اردیبهشت در ساعت  13پخش خواهند شد
عبارتند از« :قبر مشــترک»« ،جایی برای اشتباه
نیســت»« ،نامهای به خواهرم»« ،یکی بود یکی
هست»« ،غالمرضا»« ،پاشنه بلند  »2و «خوش
خیال» .همچنین فیلمهــای منتخب خانوادگی
که بخش ثابت ساعت  19شبکه نمایش هستند
در هفته پیش رو به ترتیب شــامل« :ادی عقاب
آســمانها»« ،تندیس موفقیت ،ریاضیات پشت
سرشــه»« ،بانوی نقاش»« ،بادیــگارد محبوب
من»« ،متفاوت مثل من»« ،تمپــل گرندین» و
«وقتی شنبه میآید» هســتند .پرویز پرستویی
سال  1334در روستای چالو از روستاهای استان
همدان بدنیا آمد .خانواده او در سه سالگی به تهران
مهاجرت کردند و در نوجوانی مشــغول یادگیری
تئاتر شد .پرستویی فعالیت هنری خود را در 1348
با اجرای نمایش در کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان و مراکز رفاه آغاز کرد .در ســال 1362
اولین فیلم سینمایی خود را به نام «دیار عاشقان»
بازی کرد و در همان اولین حضور موفق به دریافت
جایزه بهترین بازیگر مکمل جشنواره فیلم فجر شد.
فیلمهای «شکار» در کنار مرحوم خسرو شکیبایی،
«آدم برفی»« ،لیلی با من اســت» و  ...از خاطره
انگیزترین آثار اوست .وی برای بازی در نقش حیدر
ذبیحی در فیلم «بادیگارد» در سی و چهارمین دوره
جشنواره فیلم فجر برای چهارمین بار برنده سیمرغ
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
فیلمهای منتخب این هنرمند کــه هفته آینده
ساعت  21از شــبکه نمایش پخش خواهند شد
به ترتیب روز پخش از شــنبه ۲۴ ،اردیبهشــت
تا جمعه ۳۰ ،اردیبهشــت ماه شــامل« :عشــق
شیشهای»« ،مومیایی « ،»3شکار»« ،آدم برفی»،
ای»
«بادیگارد»« ،مرد عوضی» و «آژانس شیشه 
هستند.
فیلمهای ساعت  23شبکه نمایش نیز شامل این
فیلمهاســت« :از فراز قله»« ،هر چه پیش آید»،
«توقف ناپذیر»« ،میان زمین و آســمان»« ،خانه
شوم»« ،روز بازگشت» و «به سوی ستارگان».

