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غایب همیشه
ِ
حاضِر جشنوارهها

آلبوم »دایره بیپایان«
شمسلنگرودی رونمایی شد
 مراســم رونمایــی از آلبــوم »دایــره بیپایــان«
شمسلنگرودی ،روز دوشنبه ۲۴ ،اردیبهشت در شهر
کتاب بخارســت برگزار شــد .آلبوم »دایره بیپایان«
شــمسلنگرودی بــه تهیهکنندگی مســعود عماد و
آهنگسازی محمد فرمانیان تهیه شده است .صادق
نوری ،خواننده قطعات این آلبوم اســت و مؤسســه
نغمه هزاردستان انتشار آن را برعهده دارد.

ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻮﺛﻘﻰ
ﻣﻨﺘﻘﺪ
 جشــنواره کــن آغــاز بــه کار کــرد و خیــل
مشــتاقان ســینما را این روزها بیقرار کرده است.
»بیســتویک فیلم« بههمراه سازندگان و عوامل
آنهــا در هفتادویکمیــن بــازی ایــن دور گرد هم
آمدند تا یکی از آنهــا »نخل طال« را در خرماپزان
کن صحیحوســالم به خانه ببرد .ســال قبل فیلم
»مربــع« از ســوئد برنده این جایزه شــد .امســال
مشــخص است که جشــنواره دســت به ریسک
بزرگــی در انتخــاب فیلمها زده و چند فیلمســاز
نو و تازهنفس را در بخــش رقابت اصلی کاندیدا
کرده اســت و نامآورانی ماننــد »الرس فونتریه،
ویم وندرس ،ســرگئی الزنیتسا و تری گیلیام« را از
بهدســتآوردن نخل طال محروم کرده و درعوض
کارهای آنها را در بخشهای دیگر فستیوال نشان
خواهد داد.
ایران سهم قابلتوجهی در بخشهای مختلف
ایــن دوره از جشــنواره دارد .اصغــر فرهــادی با
فیلم »همــه میداننــد« و بازی زوج ســینمایی
معروف »پنهلوپه کروز« و »خاویر باردم« بهعنوان
نماینــده اســپانیا در بخــش رقابتــی بینالملل
شــرکت کرده اســت ،اما نماینده اصلی سینمای
ایران؛ یعنی »غایب همیشــه حاضر جشنوارهها«
جعفر پناهی اســت که امسال برای گرفتن »نخل
طالی جشنواره« کاندیدا شــده است .فیلم جدید
او »ســهرخ« نــام دارد کــه موضــوع آن مربوط
به جهان ســینما و زاویه دید ســه نوع هنرپیشــه
»قدیم ،جدید و امروز« ســینمای ایران اســت که
این روزها پذیرفتهشدن این فیلم تیتر اول خبرهای
روز شــده .مخصوصا آنکه که خودش نمیتواند
در جشــنواره حضور پیدا کند» .بهنــاز جعفری«
در این فیلم نقش اصلــی را برعهده دارد و خود
شــانس گرفتن »نخــل بهترین بازیگــری زن« را
امتحان خواهد کرد.
از »بهنــاز جعفــری« ســالها پیــش فیلــم
»تختهســیاه« در جشــنواره کن دیده شــده بود؛
فیلمی که در ســال  ۲۰۰۰برنده جایزه ویژه هیئت
داوران شــد .بایــد دیــد »تیم فمینیســتی هیئت
داوران« این دوره به رهبری خانم »کیت بالنشت«
و هشــت داور دیگر به سینمای ایران چگونه نگاه
خواهند کرد و آیا روی خوش نشــان خواهند داد!
فیلمســازان کوتاه ایرانی نیز امســال خوشاقبال
بودنــد» .ســعید جعفریــان« با فیلــم »تاریکی«
در بخش »نخــل طالی فیلم کوتــاه« کنار هفت
فیلم دیگر کاندیدا شــده است .فیلمبرداری خوب
»مســعود امینی« و فضاســازی مــدرن این فیلم
شــانس جعفریان را برای گرفتن یک »نخل طالی
کوچک« زیاد کرده است.
در بخش »سینهفونداســیون« که سال گذشته
فیلم کوتــاه »حیوان« ،ســاخته »بــرادران ارک«
برنده جایزه مهمی شــد ،امســال فیلم »مثل بچه
آدم« از »آریــن وزیردفتری« را نشــان خواهد داد.
گفته میشــود تنها از ایران »دویست فیلم کوتاه«
برای بازبینی به دفتر جشــنواره کن فرستاده شدند
که این نشــاندهنده عطش و پتانسیل باالی نسل
آینده سینمای ایران اســت .دیگر فیلمساز ایرانی
»علی عباســی« اســت که فیلمی را به نام »مرز«
با مشارکت سوئد و دانمارک ساخته که در بخش
نوعی نگاه روی پرده میرود.
امســال شــاید ســال وداع کــن بــا یکــی از
فیلمســازان جنجالی و بزرگ تاریخ ســینما باشد.
»ژان لوک گدار«  ۸۸ســاله بهزودی مثل همیشه
طرفداران خود را به ســمت فــرش قرمز خواهد
کشید .او با فیلم »کتاب تصویر« تماشاچیان خاص
خود را بیصبرانه منتظر دیدن این اثر کرده است.
ســال گذشــته نیز فیلم »موحش« که بر اســاس
زندگی این فیلمســاز بود ،در جشــنواره کن مورد
استقبال قرار گرفت.
امسال »پوســتر هفتادویکمین جشنواره فیلم
کن« به یاد یکی از فیلمهای »گدار« طراحی شده
است .حال باید دید ســینمای ایران که چندسالی
است جشــنواره کن روی خوش به آن نشان داده
است ،اینبار نیز سربلند بیرون خواهد آمد؟

تأکید یک انجمن دیگر بر ادغام
 ۲بخش جشنواره فیلم فجر

در جشنواره کن  ۲۰۱۸اتفاق افتاد

تشویق اسپایک لی و اعتراض به فونتریه
گروه هنر :اســپایک لی ،کارگــردان آمریکایی و الرس
فونتریه ،کارگردان دانمارکی ،روز دوشــنبه توانستند
بر هیاهو و گرمای هفتادویکمین جشــنواره فیلم کن
بیفزاینــد و این دوئل نامتعارف بــا واکنشهای کامال
متفاوتی همراه بود .تماشــاگران کن برای بازگشــت
لی بــه رقابت بــرای دریافت جایزه نخــل طالی کن
هشــتدقیقه تمام او را تشویق کردند .او پس از چند
دهــه )از »تب جنــگل« در  (۱۹۹۱بود که نخســتین
نمایــش جهانی تازهتریــن اثــرش» ،کوکالکسکالن
سیاهپوســت« ) (Blackkklansmanرا در بخــش
مسابقه به تماشا میگذاشت.
داستان این فیلم که پخشکننده آن شرکت فوکِس
فیچرز اســت و آن را از  ۱۰آگوســت روانه ســینماها
میکند ،با اتکا به یک داســتان واقعی شــکل گرفته.
در دهــه  ۱۹۷۰یک کارآگاه سیاهپوســت بــه نام ران
استالورث )با بازی جان دیوید واشینگتن( در کلورادو
در انجمن محلی ســازمان نژادپرست کوکالکسکالن
) (Ku Klux Klanنفــوذ میکنــد و حتــی بــا دیوید
دیوک بدنام )با بازی تافر گریس( دوســت میشود ،با
ایــن هدف که یــک حمله را از بین ببــرد .به گزارش
ددالین ،اســپایک لی با »کوکالکسکالن سیاهپوست«
با مغتنمشمردن فرصت و در یک زمانبندی مناسب
بازگشــتهایی نهچنــدان پنهان به عصــر ترامپ و
ظهور مجدد نژادپرســتی از نوع سفیدپوســتان دارد.
او در پایان فیلمش ،بــا نمایش تصویرهای واقعی از
درگیریهایی در شــارلوتزویل ،ویرجینیا و ...با تبعیض
نــژادی ،یکبار دیگر این نکته را یــادآوری میکند که
چیزی واقعا فرق نکرده و حتی میتوان گفت اوضاع
بدتر هم شده است.
»کوکالکسکالن سیاهپوســت« همچنین سرشــار
از طنــز و لحظــات بامزه نظیر فیلمهایــی مانند »کار
درســت را انجــام بــده« ) (۱۹۸۹اســت کــه برای
نخستینبار اسپایکلی را به کن برد .فیلم تازهاش یک
پیروزی همهجانبه اســت و قطعا هیاهوی بســیاری
ایجاد میکند .کارآگاه اســتالورث هنوز زنده اســت،
اما برای شرکت در مراســم نخستین نمایش جهانی

»زیــر صفر« بــرای رهایــی از ســرمای حاصل از
خودمحوری ،خودخواهی و ناآگاهی همواره انســان،
ســودای اندیشــهورزی را مانند شــعلهای دوردست
درخود میپروراند و امیدوار اســت از این شعله افقی
را برای مخاطبش به تصویر بکشــد ،هرچند کوچک و
دور ،اما تأملبرانگیز.
نمایــش »زیر صفر« بــه نویســندگی و کارگردانی
علیرضا ســید ،هرچند از نظر کارگردانــی و در پی آن
از نظر حرکات و فضاســازی چندان موفق نیست و در
بازیها و میزانســن و تابلوها و خلق فضای نمایشــی
از کمبودهایــی رنج میبرد ،اما بهواســطه ســعی در
ایجاد روایتهای درونمتنی در راســتای اندیشهورزی
قابلاحترام اســت .نویســنده متن که خود کارگردان
نمایش نیز هســت ،تالش خود را برای تحلیل شرایط
امروزی انســان معاصــر در تقابل با دنیــای پیرامون
کرده اســت؛ دنیایی که گویا پیش از هر انسان اوست
کــه تمایالتش را بر انســان نــاآگاه تحمیــل میکند؛
انســانی که به داشتهها و نداشتههاش اشراف ندارد و
همواره بر این ناآگاهی بنیان خــود را بنا میکند تا در
این شــکلگیری روزی به ویرانــهای درخودفرورفته و
خاموش بدل شود.
این نمایش در چهار اپیــزود با زاویههایی مختلف

»کوکالکسکالن سیاهپوســت« به جنوب فرانسه سفر
نکــرد ،اما لی و بازیگران فیلمش شــامل جان دیوید
واشینگتن )پســر دنزل( که در نقش استالورث بازی
میکنــد و آدام درایور در نقش همکارش در فیلم در
مراسم فرش قرمز حضور داشتند.
همچنین نخســتین نمایش جهانــی »خانهای که
جــک ســاخت« ) (The House That Jack Builtاثر
تازه الرس فونتریــه ،کارگردان دانمارکــی ،پرهیاهو
شــد ،البته چون پای کارگردان بدنام ســینما در میان
بود ،طبعا کسی هم شــگفتزده نمیشود .فونتریه
هفت ســال پس از اخراج از جشنواره کن با »خانهای
که جک ســاخت« کــه فیلمی درام بــا موضوع یک
قاتل زنجیرهای است ،به این جشنواره بازگشت .فیلم
تازهاش با بازی مت دیلون چنان خشن است )بهویژه
خشــونت علیه زنان( کــه برگزارکنندگان جشــنواره
را مجبــور کرد در برنامه رســمی خــود در مورد این
مســئله اطالعرســانی کنند و درواقع به تماشــاگران
هشدار بدهند .شدت خشــونت فیلم آنقدر زیاد بود
که تعــدادی از تماشــاگران هنگام نمایــش فیلم با
عصبانیت ســالن را ترک کردند .یــک خبرنگار گفت:
»دیــدن فیلم فونتریه مثل این بود که دو ســاعت را
در جهنم بگذرانی« .با وجود اعتراضها و ترک سالن
برخی از تماشاگران ،آنها که در سالن ماندند ،در پایان
فیلم ،بهطور ایســتاده ،ششدقیقه فونتریه و عوامل
فیلم او را تشویق کردند.
رایلــی کیو ،برونــو گانتس و اوما تورمــن از دیگر
بازیگران »خانهای که جک ســاخت« هستند .داستان
فیلم در واشنگتن روی میدهد و زندگی و جنایات یک
قاتل زنجیرهای را در  ۱۲ســال دنبال میکند .فونتریه
بههمراه بازیگران »خانهای که جک ســاخت« شامل
دیلــون ،گانتس و ســوفی گاربو ل در مراســم فرش
قرمز فیلم شرکت کردند .فونتریه یکی از چهرههای
محبوب کن است و سال  ۲۰۰۰با »رقصنده در تاریکی«
برنده نخل طالی این جشنواره شد .او در سال  ۲۰۱۱با
فیلم »مالنکولیا« در بخش مسابقه کن حضور داشت،
امــا بهخاطر اظهــارات خود در نشســت مطبوعاتی

فیلــم و ابراز همــدردی با هیتلر از جشــنواره اخراج
شــد .فونتریه در نشســت مطبوعاتی »مالنکولیا« به
شــوخی گفت او یک نازی اســت و کمــی با آدولف
هیتلــر ،دیکتاتور نازی ،ابــراز همــدردی میکند .به
دنبال این اظهارات برگزارکنندگان جشــنواره بیانیهای
در تقبیــح ســخنان فونتریــه صــادر و او را »عنصر
نامطلوب« توصیف کردند .فونتریه بعدا عذرخواهی
کــرد و اظهارات خود را »کامال ابلهانه« دانســت .آن
ســال با وجود اخراج فونتریه ،فیلــم او همچنان در
بخش مســابقه کن باقی ماند و کرســتن دانســت به
خاطر آن برنــده جایزه بهترین بازیگر زن شــد .پییر
لسکور ،رئیس و تییری فرمو ،مدیر جشنواره کن پس
از مشورت با هیئترئیســه جشنواره که شامل میشل
هازاناویسیوس ،کارگردان فیلم برنده اسکار »هنرمند«
و ویکتور حدیده ،پخشکننده فرانســوی است ،زمینه
بازگشــت کارگردان دانمارکی را فراهم کردند .امسال
نیازی نیســت کســی نگران اظهارات فونتریه باشد.
فیلم او در بخش خارج از مســابقه روی پرده رفت و
عموما فیلمهای این بخش نشست مطبوعاتی ندارند.
درام رمانس » «Asako I & Iiبه کارگردانی ریوسوکه
هاماگوچــی کارگــردان و فیلمنامهنویس ژاپنی دیگر
فیلمی بود که در بخش مسابقه کن نمایش داده شد.
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت :یک روز اولین
عشق زندگی آساکو ناگهان ناپدید میشود .آساکو دو
سال بعد بهترین فرد شبیه او را پیدا میکند.
تجلیل از بازیگر فقید هندی
در مراســمی که چهارشــنبه در جشــنواره فیلم
کن برگزار میشود ،از ســریدوی ،بازیگر فقید هندی
تجلیل میشود .به گزارش آسوشیتدپرس ،چهارشنبه
 ۱۶مــی در جشــنواره فیلــم کــن ،از بازیگــر فقید و
چهره مشــهور بالیوود که چندی پیش درگذشت ،به
دلیل تأثیرگذاریاش در ســینما تجلیل میشــود .از
ســریدوی که نخستین سوپراســتار زن سینمای هند
هســت ،با اهدای جایــزه آیکون جشــنواره فیلم کن
تقدیر میشــود .در این مراســم که به منظور تجلیل
از مشــارکت زنان سراسر دنیا در صنعت سینما برگزار

درباره نمایش »زیر صفر« ،نوشته و کار علیرضا سید

ﺳﺮﻣﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎآﮔﺎﻫﻰ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻃﻠﻌﺘﻰﻧﮋاد
به هویت انســان در زندگی میپــردازد .در اپیزود اول
ســربازان آلمانی برای اعدام یک نفر بهواسطه اینکه
نقطه ایســتادن اســیر بعد از اصابت گلوله و پاشیدن
خون به عکس پیشــوا مناسب نیست ،در سرسپردگی
بیواسطه و جنون قدرت خود را با بالهت برای اثبات
وفــاداری در مقابــل گلوله قرار میدهند و ســر آخر
ســرجوخه نیز به دست مرد اســیر برای ایجاد نقطه
مناســب برای اعدام کشــته میشــود .در اپیزود دوم
زنی شاعر با خواندن شــعرش به مردی سانسورچی
برمیخورد که او را در وهله اول تشویق و بعد شعرش
را تا آنجا که هویــت و آزادی او را حتی از نوع نگرش
درونی به زندگی تصاحب میکند و با تهیشدن شعر
از معنی ،زن را نیز بهواســطه شعار آرامش از آرامش
و آزادی تهــی میکند و در اپیزود ســوم با مرد و زنی
روبهرو هستیم که در بازاری مدرن آنچه را از پسانداز
و رنج ســالیان دارند ،خرج خردهوسایلی میکنند که

جامعه سرمایهداری برایشان انتخاب میکند و خود در
این میان چون بردهای در آخر یوغ اقساط بلندمدتی را
بر گردن مینهند که خود نیز به آن آگاهند.
در اپیزود چهارم با فضایی مدرنتر و پیشرو روبهرو
هستیم .کارمندان شرکت سازنده دوربینهای مداربسته
با صندلیای روبهرو میشوند که مدیر کارخانه برایشان
فراهم آورده اســت و قادر بــه محوکردن خاطرات بد
از ذهن انسان اســت و بعد از امتحان همه کارمندان،
کارمند آخر که خود تمایلــی به انجام این کار ندارد و
همه را بهنوعی در انجام این کار ســرزنش میکند ،در
غیبت بقیه دست به امتحان زده و دستگاه برهمریخته
قاطی میکند و او را از هویت بشــری و اندیشــههایی
که هزاران سال بشر را به این نقطه رسانده است تهی
میکنــد؛ خاطرات بدی که همواره قســمت تأثیرگذار
زندگی هر انسان است و ما در زندگی بیواسطه دچار
مشــکالتی میشــویم که در پس بدی خود منجر به

میشــود ،از هند ســریدوی جایزه آیکون را دریافت
میکند و با نمایش فیلمی از برترین لحظههای او در
سینما یاد میشود .بانی کاپور ،همسر این بازیگر فقید
با صدور بیانیهای از این حرکت تشکر کرد .سریدوی
به تازگی برای بازی در فیلــم »مامان« جایزه بهترین
بازیگــر زن را از جوایــز فیلم ملی هنــد دریافت کرد.
این بازیگر ۵۴ســاله اوایل سال  ۲۰۱۸درگذشت .دلیل
مــرگ او غرقشــدن در وان هتلــی در دوبی پس از
حمله قلبی ذکر شد.
اعتراض پابرهنه داور
کریســتن اســتوارت ،داور جشــنواره کن  ۲۰۱۸با
درآوردن کفشــش ،پابرهنه روی فــرش قرمز کن راه
رفت و اینگونه به قانون نپوشــیدن کفش بیپاشــنه
اعتــراض کرد .به گزارش آسوشــیتدپرس ،کریســتن
اســتوارت بازیگر که امســال از اعضای گــروه داوری
بخش اصلی جشــنواره فیلم کن اســت ،در اعتراض
به قانون نپوشــیدن کفش بیپاشنه در مقابل دوربین
عکاســان کفشهــای پاشــنهبلندش را درآورد و با
پایبرهنــه روی فرش قرمز رفت .بازیگر سرشــناس
بــا این کار بیانیهای سیاســی علیه کــن و مقررات آن
صادر کرد .او در مراســم فرش قرمز فیلم اسپایک لی
که با عنوان »مرد کوکلوس کالن ســیاه« اکران شــد،
کفشهایــش را درآورد .یکی از مقررات جشــنواره
فیلم کن این است که خانمهای حاضر در فرش قرمز
نباید کفش بیپاشنه بپوشند .استوارت پیشتر نیز به
این قانون کن اعتراض کرده و ســال  ۲۰۱۶با درآوردن
کفشهایش گفته بود :اصــال نمیتوانم باور کنم که
من روی فرش قرمز دارم راه میروم و کســی جلوی
مــن را بگیــرد و خیلی محترمانه بگوید شــما کفش
پاشــنهدار نپوشــیدهاید و من هم مجبور شــوم به او
بگویم بله دوســت عزیز نپوشیدهام .اما مگر مجبورم
که بپوشــم؟ بازیگر »گرگ و میــش« افزود :هر وقت
دلش بخواهد کفش پاشــنهبلند میپوشد و هر وقت
نخواهد نمیپوشد.
هفتادویکمین جشــنواره فیلم کن  ۸تا  ۱۹می )۱۸
تا  ۲۹اردیبهشت( برگزار میشود.

آگاهی یا کشــف و گاها پیشرفت میشوند و گذشته را
به پلی برای آینده تبدیل میکنند.
همانطور که پیداست ،در هر چهار اپیزود نویسنده
سعی در پرداختن به موضوعات انسانمحور و سعی
در برقراری رابطهای همســو با این اندیشــه در چهار
اپیــزود را دارد؛ موضوعاتی که انســان در طول تاریخ
و دوران معاصر کنونی در آن خودمحورانه دســت به
خلق و کشف زده ،اما همواره این کشف و خلق ،انسان
را از آزادگــی و زیســتن برای زندهبــودن در چارچوب
قانون و قاعدههای خودخواســته به اســارت کشیده
است .هرچند انســان در وهله اول خود مسئول امور
خویش است ،اما همواره جامعه برای فرد نبوده و این
رویکرد از آنجا میآید که انســان پیش از خردورزی و
آگاهی در شبکه درهمتنیده قانونها و روابط اجتماعی
تحمیلشــده به حبس کشــیده شده اســت .با وجود
اینکــه نمایــش »زیر صفر« در رســیدن بــه الیههای
جامعهشناختی و زیستی انسان در قبال خود و جامعه
خیلی عمیق نشــده اســت ،امــا با توجه بــه رویکرد
اندیشهورزانه خود ،مخاطب را با احترام مورد خطاب
قرار داده و ســعی در ایجاد ســؤال برای ایجاد فضای
مثبت و مفید دارد ،ازاینرو و از این منظر از بســیاری از
تئاترهای امروز موفقتر عمل کرده است.
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 انجمــن تهیهکننــده  -کارگردانان ســینما هم بر
ادغام جشــنوارههای جهانــی و ملی فیلــم فجر با
یکدیگر تأکید کرد .دوشــنبه ۲۴ ،اردیبهشــت ،جلسه
هیئتمدیره انجمن تهیهکننده  -کارگردانان در محل
ساختمان شــماره دو خانه ســینما با حضور کامران
قدکچیان ،منوچهر مصیری ،اصغر هاشــمی ،محمد
احمــدی ،داود موثقی و مهرداد فرید برگزار شــد .در
این جلسه جشنواره جهانی فجر و عملکرد آن بررسی
شد و به اتفاق آرا ،ادغام این جشنواره با جشنواره ملی
فجر که در بهمنماه برگزار میشــود ،مورد تأکید قرار
گرفت .بر اســاس این گزارش ،همچنین حاضران در
جلســه معتقد بودند جشــنواره جهانی فجر در چند
سال گذشته توانایی ارتقای سطح بینالمللی سینمای
ایران را نداشــته و نتوانسته عموم فیلمهای ایرانی را
در بازار فیلم به میهمانان خارجی آنچنان که درخور
ســینمای ایران است ،عرضه کند و از طرف دیگر قادر
نبوده فیلمسازان ایرانی را در این پدیده مهم فرهنگی
با خود همراه کند .به گزارش ایسنا ،در روزهای گذشته
کانون کارگردانان ســینمای ایران و انجمن منتقدان و
نویســندگان ســینمایی نیز در بیانیههایی جداگانه با
اشــاره به برخی ضعفها ،خواســتار ادغــام دوباره
جشنواره جهانی و ملی فیلم فجر شده بودند.

زنگ نقاشی رضا بابک در سکو
 عالقهمنــدان بــه رضــا بابــک ،عصــر جمعه،
۲۸اردیبهشــت ،میتوانند با او و آثار کمتردیدهشــده
ایــن هنرمند در مؤسســه هنری ســکو دیــدار کنند.
نرگس ســلیمانزاده ،نقاش و مدیر مؤسســه هنری
ســکو ،با اعالم خبر فوق گفت» :ســکو بــه موازات
برگزاری کالسهای هنری و نیز جلســات ســخنرانی
و ورکشــاپهای تخصصی ،در اندیشــه تبدیلشدن
به یک پاتوق هنری اســت؛ ســکو تالش خواهد کرد
فرصتهــای دورهمــی هنرمندان و هنردوســتان را
فراهم کند که در این روزگار کمتر شــاهد آن هستیم«.
او افزود» :برهمیناســاس نخستین برنامه را با عنوان
»زنگ نقاشــی بــا رضا بابــک« برپا میکنیــم تا هم
دوستداران این هنرمند باســابقه از نزدیک با او دیدار
کنند و هم گوشــههایی از هنرهای کمتردیدهشــده او
به تماشــا درآید« .او گفت» :در این برنامه که رویکرد
گرامیداشــت یک عمر تالش هنرمندانه اســتاد رضا
بابــک را دارد ،حدود  ۳۰اثر از نقاشــیهای او که در
ســه دهه اخیر خلق کرده ارائه میشــود ،اما ســویه
اصلی این سلســلهرویداد ،ادای احترام و قدرشناسی
از پیشکسوتان هنر ایران است که عمر خود را صرف
اشاعه و توسعه هنر کردهاند« .این هنرمند خاطرنشان
کرد» :سکو میاندیشد بهترین گرامیداشت یک هنرمند،
مواجهه او با طرفداران و دوســتداران آثارش است و
این سلســلهبرنامه فرصت چنیــن دورهمیهایی را
فراهم میکند«» .زنگ نقاشی با رضا بابک« ساعت ۱۹
تا  ۲۲جمعه ۲۸ ،اردیبهشت ،در مؤسسه هنری سکو
به نشــانی میرداماد ،روبهروی بانــک مرکزی ،خیابان
تبریزیان ،نبش نازنین ،پالک  ۱۶برگزار میشود.

آرزوی حسن فتحی
در افتتاحیه نمایش اُبلوموف
 گروه هنر :حســن فتحی ضمن تماشــای نمایش
»ابلومــوف« ابــراز امیدواری کــرد جامعه ایــران از
اختالل »ابلوموفیســم«؛ یعنی خیالپردازی بهدور از
عمل مصون بماند .شــامگاه دوشنبه ۲۴ ،اردیبهشت،
با حضور حســن فتحی ،کارگردان سینما و تلویزیون،
نمایش »ابلوموف« به کارگردانی سیاوش بهادریراد
اجرای عمومــی خود را در مجموعه تئاتر ایرانشــهر
آغاز کرد .حسن فتحی پیش از آغاز این نمایش گفت:
بســیار جسارت میخواهد که یک اثر ادبی را در قالب
اثری نمایشی اقتباس کرد و خوشبختانه نسل سیاوش
بهادریراد این هوشمندی و جسارت را دارد که بنا به
فراخور زمانه آثار مهم روسی را اقتباس کند .بیشک
اقتباس از این اثر مهم روســی بیمناســبت با شرایط
تاریخی و اجتماعیمان نیســت و امیــدوارم جامعه
ما با هشــداری که چنین اثری میدهد هوشیار باشد
و از اختالل ابلوموفیســم؛ یعنــی خیالپردازی بهدور
از عمــل مصون بمانــد .همچنین پیــش از نمایش
»ابلوموف« ،نمایش »خاطرات هنرپیشــه نقش دوم«
به کارگردانی افشــین زمانی در این مجموعه تئاتری
اجــرای عمومــی خود را آغــاز کــرد .مطابق جدول
زمانبندیشده ،نمایشهای »خاطرات هنرپیشه نقش
دوم« و »ابلوموف« بهترتیب در ساعتهای  ۱۹و  ۲۱از
 ۲۴اردیبهشــتماه تا دوشنبه  ۲۱خردادماه به صحنه
میروند .همچنین »فرانســوا ســنمو« ،سفیر فرانسه،
شامگاه دوشــنبه ۲۴ ،اردیبهشت ،به تماشای نمایش
»آنتیگون« به کارگردانی علی راضی نشســت .دکتر
غالمحســین ابراهیمیدینانی ،رضا کیانیان ،شــیرین
یزدانبخش و هومن شاهی نیز تاکنون به تماشای این
نمایش نشستهاند.

