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زنانی با گوشوارههای باروتی در جشنواره لوکارنو

م نامه پروین اعتصامی
نغمه ثمینی مشغول نگارش فیل 

مســتند بلند «زنانی با گوشــوارههای باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیهکنندگی مرتضی شعبانی ،پس از
کســب مهمترین جایزههای جشنواره سینما حقیقت در سال گذشــته ،در اولین حضور بینالمللی خود در هفتاد و
یکمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم لوکارنو ،به رقابت با دیگر آثار میپردازد« .زنانی با گوشــوارههای باروتی» در
بخش هفته منتقدین جشــنواره که یکی از بخشهای اصلی و مســابقه این فستیوال اســت ،به عنوان تنها نماینده
ســینمای ایران ،شرکت میکند .هفته منتقدین در سال  1990تاسیس شد و هرساله  7مستند برجسته جهان را به
عنوان اولین و مهمترین نمایشهای بینالمللی اکران میکند .در تعریف این بخش درســایت جشــنواره آمده است:
«این بخش بر روی فیلمهای نوآورانه با محتواهای بزرگ تمرکز میکند .فیلمهایی پررنگ که دیدگاههای جدیدی را
باز میکنند و در جهان بحث برانگیزند».

فیلم سینمایی با عنوان موقت «پروین» درباره زندگی پروین اعتصامی تا پایان امسال تولید خواهد شد.
فیلمنامه این فیلم توسط نغمه ثمینی نمایش نامه نویس و فیلمنامه نویس سینمای ایران در حال نگارش است و قرار
است در این فیلم روایت جدید از زندگی این شاعره به نمایش گذاشته شود .روایتی متفاوت با دیدگاههای رسمی و رایج و
به اصطالح مدرسهای.
بر اساس گفته نغمه ثمینی نویسنده این فیلمنامه ،پروین اعتصامی شاعری است که در زیر سایه خوانشهای رسمی گم
شده است و شاید آن چه بیش از اشعار پروین اهمیت داشته باشد ،نحوه زندگی اوست .زنی که با جسارت پای شعر ایستاد
و راه را برای آیندگان گشــود .ســفارش دهنده و مدیر این پروژه شهنام شهباززاده است که به تازگی با یکی از کارگردانان
سینمای ایران برای تولید این اثر وارد مذاکره شده و به توافق اولیه رسیدهاند.

مروری بر  40سال فرهنگ و هنر ایران به روایت لیلی گلستان

پرویز تناولی در حاشیه نمایشگاهش در باغ کتاب تهران:

«آن چنان که بودیم» گزینشی از نوشتههایم
در مطبوعات است

دلم میخواست دنیا را
پر از «هیچ» کنم

کردم و بقیه «همه» هســتند؛ البته نمیشــد نام نمایشگاه را
طوالنیتر کرد .این هنرمند در پاســخ به این پرسش که تا چه
زمانی به ساخت «هیچ»هایش ادامه میدهد؟ میگوید« :هیچ»
مــن را رها نمیکنــد؛ هر زمان که آن را رها کــردم او دوباره
به ســراغم آمد در نتیجه بیش از  ۴۰ســال است که «هیچ»
میســازم .فکر میکردم پایان آن میرســد اما نرسیده و گویا
هنوز جا دارد .او با تاکید اضافه میکند :من دلم میخواســت
دنیا را پر از «هیچ» کنم؛ نتوانســتم این کار را انجام بدهم اما
«هیچ«های بسیاری ساختم و جا دارد بازهم بسازم .تناولی در
واکنش به اظهارات یکی از اعضای شــورای شهر تهران مبنی
بر آمادهســازی شــرایط برای نمایش آثار این مجسمهساز در
ســطح شــهر ،میگوید :اگر محلهای مناسبی در اختیار من
بگذارند حتما مایل هســتم مجسمههایم در سطح شهر نصب
شود .تهران شهر بزرگی است و جاهای مختلفی دارد .او ادامه
میدهــد :تهران یک نقطــه ندارد که مورد توجه من باشــد،
پارکها و گذرگاههای زیادی دارد .من جاهایی که محل عبور
و مرور مردم هست را خیلی دوست دارم .البته هر مجسمهای
باید در جای خودش نصب شــود و جلو جلو نمیتوان تصمیم
گرفت .این مجسمهســاز بار دیگر موضوع آثارش در شهرداری
تهران را پیش میکشد و اظهار میکند :مجسمههای عمده من
در شهرداری محبوس مانده و تمام تالشم این است که آنها را
دوباره به من بازگردانند .تعداد زیادی از آنها صدمه دیده که
باید مرمت شود و اگر این اتفاق رخ بدهد حتما نمایشگاههایی
را برگزار خواهم کرد.

تناولی درباره ســاخت مجســمه هایش با عنــوان «هیچ»
میگوید :من دلم میخواست دنیا را پر از «هیچ» کنم؛ نتوانستم
این کار را انجام بدهم اما «هیچ«های بسیاری ساختم و جا دارد
بازهم بســازم .این روزها در «باغ کتاب تهران» نمایشگاهی از
مجســمههای پرویز تناولی و  ۴۰نفر از شــاگردانش برپاست و
تا  ۱۲مرداد ماه ادامه دارد .به گزارش ایســنا ،این مجسمهساز
پیشکسوت درباره برگزاری این نمایشگاه گفت :من و  ۴۰نفر از
شاگردانم در این نمایشگاه حضور داریم .شاگردان جاافتادهای که
هرکدام هنرمند هستند و در بازار هنر حضور دارند و هیچکدام
تازهکار نیستند .اینها شاگردان منتخب هستند و  ۴۰شخصیت
کامال متفاوت دارند؛ هر کدام با شخصیت خودش کارش را انجام
داده است .من حداقل سهم را دارم و با سه ،چهار کار از مجموعه
«هیچ» در این نمایشگاه شــرکت کردهام تا شاگردانم دور هم
جمع شوند و نمایشگاهی برگزار کنند.
تناولی در ادامه درباره وجه مشترک آثار این نمایشگاه توضیح
میدهد :وجه مشــترک کار آنها ،مجسمهسازی معاصر ایران
است .من میخواستم بگویم مجسمهسازی معاصر ایران شکل
گرفته ،متولد شــده و وجود دارد .زمانی مجسمهسازی معاصر
نداشــتیم و اگر داشتیم منحصر به یکی دو نفر بود اما در حال
حاضــر این مقوله وجود دارد و این  ۴۰نفر نمونه آن هســتند.
مطمئن هستم هنرمندان بیشتری میشد انتخاب کرد اما دیگر
در گالری جا نبود.
او دربــاره انتخاب نام «هیچ و همه» برای این نمایشــگاه
مجسمهســازی بیان میکند :چون من با «هیچ«هایم شرکت

مراســم جشــن امضاء کتاب «آن چنان کــه بودیم» با
مجموعه نوشتاری از لیلی گلستان امروز پنجشنبه  21تیر در
شهرکتاب دانشگاه برگزار میشود .لیلی گلستان در گفتوگو
با هنرآنالین درباره اثر جدید خود گفت :این کتاب گزینشی
از یادداشتها و نوشتههای من در مطبوعات مختلف در طول
 40سال گذشته است .در این نوشتهها به موضوعات مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،اعتراضی و بیشتر از همه به هنر و فرهنگ
پرداختهام .گلســتان افزود :در طول سالهای گذشته درباره
هرچه که دیدم و روی من اثر گذاشــت مطالبی در روزنامهها
و مجالت نوشــتم .االن که به این کتاب نگاه میکنم به نظرم
میرسد که تاریخ  40ساله فرهنگ و هنر ما در کنار سیاست
و اجتمــاع در این مجموعه مرور شــده اســت .این مطالب
پیش از ایــن در روزنامهها و مجالتی مانند اعتماد ،شــرق،
فرهیختگان ،زنان ،اندیش پویا ،نگاه نو و ...و روزنامههایی که
امروز دیگر منتشر نمیشوند ،چاپ شدهاند.
او با بیان اینکه بخشــی از نوشتههایش به افراد و چهرهها
اختصاص دارد گفت :به مناسبتهای مختلف درباره آدمهایی
که آنها را دوست دارم یا فقدان آنها بر من تاثیر گذاشته است،
یادداشتهایی نوشتهام .افرادی مانند احمد اسفندیاری ،احمد
محمود ،بهمن جاللی ،مهدی ســحابی ،نعمت حقیقی و ...از
گذشتگان هســتند و افراد دیگری مانند رخشان بنیاعتماد،
مریم زندی ،فرزانه طاهری و ...نیز کســانی هستند که برای
آنها و فعالیتهایشان احترام زیادی قایل هستم.
این گالریدار درباره نحوه انتشــار کتاب گفت :انتشارات

حرفه -هنرمند از من ســوال کرد که آیا مطالب منتشر شده
در مطبوعات را نگه داشــتهام یا نه .اغلب آدمها مطالب خود
را آرشــیو نمیکنند اما من از همان ابتدا هر آن چه را درباره
فعالیتهای من نوشته شــده بود یا خودم درباره موضوعات
دیگر نوشــته بودم ،میبریــدم و نگه میداشــتم .زمانی که
انتشــارات حرفه -هنرمنــد این پیشــنهاد را مطرح کرد به
جســتوجو پرداختم و در مــدت  20روز تعدادی از مطالب
خود را انتخاب کردم .پس از آن هم انتشارات تعدادی از آنها
را انتخاب کرد تا در کتاب چاپ شوند.
گلستان افزود :این کار برای خودم بسیار جذاب بود چون
به ســالهای دور بازگشــتم .با مطالعه این کتاب میتوانید
بفهمید چه اتفاقات خوب و بدی در طول این ســالها برای
فرهنگ و هنر ما افتاده است و در نهایت میتوان نتیجهگیری
کرد که در این  40سال چه دیدیم و چه کشیدیم.
این مترجم افزود :تا به حال حدود  40کتاب از من منتشر
شده اســت ولی هیچ کدام از آنها به اندازه این کتاب جدید
برایــم لذتبخش نبــود .خودم از خواندن این کتاب بســیار
لذت بردم چون کنار هم قــرار گرفتن مطالب مختلف باعث
شده است معنای جالبی پیدا کنند .زمانی که یادداشتها را
مینوشتم و در مطبوعات منتشر میکردم اصال فکر نمیکردم
روزی آنها را کنار هم ببینم ،اما حاال این کتاب شــبیه رمانی
از زندگی فرهنگ و هنر ایران شــده است و بسیار خوشحالم
که با گذشــت یک هفته از انتشار آن با استقبال خیلی خوب
مخاطبان مواجه شده است.

روابط ایران و اتریش بر مبنای فرهنگ آغاز شده است

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در دیــدار با معاون
فرهنگــی وزیر امور خارجه کشــور اتریش با اشــاره به
روابــط دیرینه ایران و اتریش گفت :روابط دو کشــور بر
مبنای فرهنگ آغاز شــده است و نظام دانشگاهی کشور
ما با معلمان اتریشــی آغاز به کار کرد و این نشاندهنده
فرهنگی بودن پایه و بنیان روابط ایران و اتریش است.
بــه گزارش روابــط عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،سید عباس صالحی در دیدار پیش از ظهر دیروز
خــود با خانم اینجین ـ معاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریــش بیان کرد :دو کشــور بیش از  ١٦٠ســال روابط
دیپلماتیــک با یکدیگر دارند و ســفر اخیر دکتر روحانی
رییس جمهوری ایران به اتریش نشــانگر ســطح عمیق
روابط سیاسی دو کشور است.
وی افزود :اخیرا دکتر روحانی از ســفر خود به اتریش
گزارشــی ارائه داد و از مجموعه نتایج این ســفر رضایت
داشت و عالقهمند به ادامه موضوعات مطرح شده در این
سفر بود.
صالحی خطاب به معــاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریش گفت :خوشــحالم ســفر شــما به ایران در حوزه
گســترش روابط فرهنگی دو کشــور بــا فاصله کمی از

ســفر رییس جمهور ایران به اتریش انجام شــده اســت
و حوزههــای متنوعــی برای همکاریهای مشــترک در
بخشهای فرهنگی ،هنری ،علمی و دینی میان دو کشور
وجود دارد .وی ادامه داد :در دهههای اخیر سفارت ایران
در اتریــش و انجمن فرهنگی اتریش در ایران تالشهای
خوبی در گســترش روابط فرهنگی با یکدیگر داشــتهاند
و عالقهمنــد به ادامه و تعمیق این روابط هســتیم ،زیرا
آنچه روابط دو ملت را عمیق و پایدار میکند گســترش
روابط فرهنگی و هنری و همکاریهای مشــترک در این
زمینه است.
صالحــی در عین حــال افزود :دو کشــور تاکنون در
زمینههــای فرهنگی ،علمی و هنری از جمله موســیقی،
تئاتر و ســینما همکاریهای خوبی با یکدیگر داشتهاند.
ایران در هر ســه زمینه از جایگاه خوبی برخوردار اســت
و در زمینه ادبیات و شــعر نیز شهرت جهانی دارد و قرار
گرفتن زبان فارســی بــه عنوان یک زبــان اختیاری در
سرفصلهای برخی دانشــگاههای اتریش اقدام خوبی در
جهت گسترش این زبان است.
وی در ادامه سخنان خود بر گسترش روابط دو کشور
در زمینههــای ســینما ،تئاتر ،موســیقی ،گفتوگوهای

در همکاریهای مشــترک خود با دیگر کشــورها تالش
میکنیــم بر جوانان خالق متمرکز شــویم و در گفتمان
با ایــران نیز میتوانیم با جوانان خالق همکاری داشــته
باشیم.
وی با اشــاره به جلســه صبح امروز خود با مسؤوالن
سازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی ادامه داد :طرفین
بر گســترش روابط دولتها و ملتها تاکید داشــتند و
یادداشت تفاهم نامه در این زمینه میتواند همکاریهای
مشترک دو کشور را برنامهریزی و سازماندهی کند.
معاون فرهنگی وزیر امــور خارجه اتریش در ادامه بر
گســترش فعالیتهای دو کشــور در زمینه گفت و گوی
ادیــان تاکید کرد و گفــت :انجمن فرهنگــی اتریش با
اتحادیــه اروپا به صورت مشــترک پروژههای فرهنگی با
دیگر کشورها انجام میدهد و عالقمندیم این پروژهها را
با ایران نیز داشته باشیم.

نگاهی به فیلم «خجالت نکش»

داستان باور روستاییان به شعارهای سیاستمداران
رویاسلیمی

فیلم «خجالت نکش» نگاهی طنزآمیز دارد به
سیاستهای جمعیتی از دهه هفتاد تا به امروز.
تاثیر این سیاســتها در زندگی خصوصی مردم
دستمایه داســتانی طنزآمیز و به نوعی انتقادی
شده است.
زن و مردی روستایی که پس از پایان جنگ
و تصمیــم بر کم شــدن جمعیــت در ایران ،از
فرزندآوری خــودداری میکنند و در دولت نهم
و دهم ،پس از بیســت سال با سخنرانی ريیس
جمهور در زمینه توطئه دشمنان در از بین بردن
نســل ایرانیان ،تصمیم به فرزندآوری میگیرند.
البته تصمیمی که در هر کدام از این برههها ،یکی
از زوجین مخالف آن است و دیگری موافق و این
کشمکش و درگیری تا پایان فیلم ،موقعیتهای
اصلی طنز داســتان را بر عهده دارد .اینکه مرد
خانواده بیشتر از دقت در نحوه زندگی و خواست
شــخصی خود و همســرش ،به سیاســتها و
سخنرانیهای مقامهای عالی رتبه توجه دارد و
حضور این سیاســتها در خصوصیترین بخش
زندگیاش ،و در نهایت اختالفات خانوادگی ناشی
از آن ،ســوژه مرکزی فیلم است .سوژه ای که با

توجه به فراگیری و بحثهای رســانهای آن طی
سالهای پیشین ،و البته نگاههای طنزآمیز بر آن،
در قالب فیلم داستانی دیده نشده بود.
اولین ساخته رضا مقصودی ،کمدی روستایی
است که با بهرهگیری از موقعیتهای خاصی که
در تعارض با زندگی شهری پیش میآید عالوه بر
طنز آمیز بودن موقعیتها ،سعی در نشان دادن
تعارضات و شکافهای میان اهالی شهر و روستا
دارد .جایی که فرزندان این زوج پس از مدتها
به روســتا بازمیگردند تقابل دو سبک زندگی
را به شــکلی بارز و کمیک به نمایش میگذارد.
فرزندانی که نه تنها لهجه و بیان روستایی خود
را حفظ نکردهاند بلکه در مقایســه با همنسالن
خود نیز از ظاهری غربیتــر برخوردارند .ظاهر
متفاوت آنها در کنار پدر مادر روســتایی خود بر
عدم تجانس این دو نسل اشاره دارد و بی عالقگی
آنها به فرزندآوری و عدم توجه به سیاســتهای
جمعیتی ســویهای دیگر از شــمایل جامعهای
گسسته و چندپاره را نمایانگر میشود .جامعهای
فردگــرا و خودمحور که در آن حضور در جمع و
عدم توجه به مســايلی که به همه اقشار جامعه

مربوط است کامال میتواند بر شکاف نسلی حاکم
بر جامعه منطبق باشد .شکافی که در آن پیرزنها
و پیرمردها گوش به سیاستهای جمعیتی داده
و اقدام به فرزندآوری میکنند اما نســل جوان
حاضر نیســت برای زندگی شــخصی خود و نه
حتی نگاهی کالن ،اقدامی صورت دهد .اقدامی
که از سوی او مضموم و ناپسند بوده و فردیت او
را نقض خواهد کرد .در این میان نگاه کارگردان
به شــعارهای سالهای اخیر ريیس دولت نهم و
دهم و گنجاندن برخی از ســخنرانیهای او در
سکانسهایی از فیلم به خوبی ميتواند از مخاطب
خنده بگیرد .شعار «ما میتوانیم» که شخصیت
اصلی با بازی احمد مهرانفر آن را به کرات تکرار
میکند ،خود طنز کالمی گستردهای را در مسیر
بالفعل شــدن توانســتن این زوج بر عهده دارد.
جملهای که او ســرلوحه کارش قرار میدهد و
به آن عمل میکند تا مســئولین را در رسیدن
به تحقق وعدههایشــان یاری رساند .وعدههایی
که بیشــتر از گرفتن یارانه و تاثیر آن در زندگی
روزمره فراتر نمیرود .در نهایت تبدیل شــدن
دهی کوچک با افزایش جمیعت به روســتا اوج
آمال و آرزوی آنها خواهد بود.
در ترسیم این شکاف نسلی نکته حايز اهمیت
دیگر ،تاثیر و توجه نســل گذشته به رسانههای
ارتباط جمعی سنتی مانند رادیو تلویزیون است.
مقصودی نسل گذشته را در مواجهه با رسانهها
کامال منفعل و فرمانبردار نشــان میدهد .نسلی
کــه اعتماد کامل بــه اخبار و آمارها داشــته و

اخبار

اهدای اثر منیر فرمانفرمائیان
به کودکان مبتال به سرطان
منیر شــاهرودی فرمانفرمائیان یکی از آثار خود را به مؤسســه خیریه
محک اهدا خواهد کرد .به گزارش روابط عمومی موسســه خیریه محک،
روز جمعــه ( ۲۲تیــر ماه) رونمایی این اثر در ســاختمان طرح توســعه
بیمارســتان فوق تخصصی ســرطان کودکان محک انجام خواهدشد .در
مراســم رونمایی از اثر این هنرمند بینالمللی ایــران ،هنرمندان ،فعاالن
حوزه درمان ســرطان ،نیکــوکاران ،ســازمانهای مردمنهــاد و اعضای
هیات امنا و مدیره مؤسســه خیریه محک حضور خواهند داشــت .محک
بــه عنوان یک ســازمان مردمنهاد در طول  ۲۷ســال حمایت همهجانبه
از کودکان مبتال به ســرطان در سراســر ایران همواره از ظرفیت جامعه
هنری بهرهمند بوده اســت .برپایی این مراســم نیز با هدف تجلیل از هنر
ارزشمند هنرمندانی چون منیر شاهرودی فرمانفرمائیان صورت میگیرد
که عــاوه بر فعالیت حرفهای خــود با نگاهی انساندوســتانه ،جانمایه
هنری خود را صرف کاهش دغدغههای اجتماعی میکنند .فرمانفرمائیان،
نخســتین هنرمند ایرانی اســت که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در
موزه گوگنهایــم نیویورک به نمایش درآمده و تاکنون به طور گســترده
در کشــورهای خاورمیانه ،آمریکا و اروپا در معرض دید هنردوستان قرار
گرفته اســت .همچنین سال گذشته در باغ موزه نگارستان ،تاالری دائمی
به نمایش آثار این هنرمند حوزه تجسمی اختصاص یافت.

جمشید مشایخی تا شنبه
در بیمارستان تحت درمان است
روند درمان جمشید مشایخی مثبت ارزیابی شده و باید تا روز شنبه۲۳
تیر در بیمارستان بستری باشد .سام مشایخی (پسر جمشید مشایخی) در
گفتگو با ایلنا ،با اشــاره به آخرین وضعیت مشایخی گفت :پدرم به دلیل
مشــکالت گوارشــی و درد از ناحیه روده و معده در بیمارســتان بستری
شد و پزشــکان در حال مداوای وی هســتند .وی با اشاره به اینکه هیچ
گونه جراحیای روی مشــایخی انجام نشده است ،گفت :تاکنون پزشکان
تشــخیص ندادند که نیاز به عمل داشــته باشند و عمل جراحی را تجویز
نکردند اما امروز پزشک ایشان دوباره وی را ویزیت خواهد کرد و دستورات
جدیدی صادر خواهد کرد .فرزند جمشــید مشــایخی ادامه داد :براساس
تشــخیص پزشــکان پدرم باید تا روز شــنبه  ۲۳تیر در بیمارستان برای
تکمیل شدن امور درمانی بستری باشد .وی با تشکر از اهالی خانه سینما،
دوستان و عالقمندان جمشــید مشایخی گفت :در طی این مدت افرادی
همچــون آقایان علی نصیریان ،علیرضا تابــش ،محمود واعظی و کامران
ملکــی به مالقات پدرم آمدهانــد .در این میان آقــای علی دهکردی هر
روز به مالقات او آمده اســت .سام مشــایخی ادامه داد :جمشید مشایخی
ممنوعالمالقات نیســت اما از آنجا که در بخش آی سی یو بستری است،
برای راحتی حال بیمار و همچنین تسریع در روند درمان انجام مالقات با
محدودیتهایی روبروست.

«کاله قرمزی» هر جمع ه پخش میشود
مجموعه «کاله قرمزی  »۹۷جمعه ـ  ۲۲تیر ماه ـ از شــبکه دو سیما
پخش میشود .به گزارش روابط عمومی شبکه دو« ،کاله قرمزی  »۹۷که
در اعیاد سال جاری و نوروز پخش شده ،از جمعه ـ  ۲۲تیر ماه ـ به صورت
هفتگی روانه آنتن میشــود .مجموعه «کاله قرمزی  »۹۷با عروسکهای
جدیدی از جمله پیشی جان ،موشی جان ،داداش گلم ،خونه بغلی و  ...در
نوروز  ۹۷پخش شــد و قسمتهای جدید آن نیز در اعیاد و مناسبتهای
پیشرو روی آنتن میرود .این مجموعه کاری از گروه کودک و نوجوان به
تهیهکنندگی حمید مدرسی ،کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب جمعهها
ساعت  ۲۱پخش میشود.

وزیر ارشاد در دیدار با معاون وزیر خارجه اتریش :

مذهبی و دینــی با هدف معرفی چهره واقعی اســام و
گسترش اندیشــههای اعتدالی و عقالنی در سطح جهان
تاکید کرد .عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با اشــاره
بــه تفاهمنامه همکاریهــای فرهنگی میان دو کشــور
افزود :برنامه مبادالت فرهنگی میان دو کشــور مســیر
همکاریهای فرهنگی را مشخصتر میکند و ما از ادامه
آن استقبال میکنیم.
در این دیدار اینجین ،معاون فرهنگی وزیر امور خارجه
اتریش نیز ضمن ابراز خرســندی از سفر به ایران گفت:
ســفر من به ایران در پی سفر دکتر روحانی به اتریش و
برای پیگیری نتایج فرهنگی و علمی این سفر است.
وی در بخشــی از ســخنان خود گزارشی از مجموعه
فعالیتهــای وزارت امور خارجه اتریــش در حوزههای
فرهنگی ارائه داد.
اینجین در ادامه به گسترش روابط دو کشور در زمینه
همکاریهای مــوزهای تاکید کرد و گفــت :وزارت امور
خارجه در اتریش در زمینه فعالیتهای فرهنگی بســیار
فعال اســت و ساالنه قریب به  ٦تا  ٧هزار پروژه فرهنگی
در سطح جهان با دیگر کشورها دارد.
معاون فرهنگی وزیر امور خارجه اتریش افزود :همواره
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خود را با توجه بــه اطالعاتی که از آن میگیرد
ارزیابی میکند .نکته دیگر احســاس مسئولیت
در قبال مسائلی است که به فراخور موقعیتهای
گوناگون رخ میدهد و نسل گذشته نسبت به آن
واکنش سریع نشان میدهد .این در حالی است
کــه فرزندان این خانواده از تمامی این خصایص
عاری بوده و واکنشی نسبت به مسائل روز جز بی
تفاوتی ندارند .آنها که از روستا مهاجرت کرده و
برای ادامه زندگی شهر تهران را انتخاب کردهاند،
هر کدام درگیر دغدغهها و مســائلی هســتند
که آنها را نســبت به احساس تعلق و حضور در
جمع بیتفاوت کرده اســت .آنها از آرامش و بی
خبری روســتا به تالطم شــهر پناه بردهاند .از
الگوی مشترکی که وسایل ارتباط جمعی سنتی
بر افراد تحمیل میکنند پیروی نکرده و فضای
مجازی و زندگی شــهری آنها را از جمع منفک
و دور نگه داشــته اســت .نسل جدید نسبت به
تصمیمات عمومی بی تفاوت بوده و این شکاف
نه تنها میان اعضای خانواده دیده میشود بلکه
شکاف میان نسل جدید در مواجهه آنها با مسايل
و امور سیاسی است .آنکه در فیلم به سیاستها
واکنشــی ندارد جامعه جــوان ،تحصیلکرده و
آیندهساز است .و به نظر میرسد در این نوع نگاه
ارتباط مسئولین با نسل جوان برقرار نمیشود و
عموما جمعیت کمسواد و عامی مخاطب اصلی
خواهند بود.
اما قرار نیســت این شکاف در فیلمی کمیک
چندان مــورد بحث قرار گیرد .اختالف این زوج

بر ســر فرزندآوری و پس از آن بــه دنیا آمدن
فرزندشان ،موقعیتهای طنز داستان را میسازد.
موقعیتهایی بی منطق کــه بعضا بی منطقی
آنها مضحکتر از موقعیت کمیک فیلم میشود.
طنزی که پس از گم شــدن نوزاد در  ۱۵دقیقه
پایانی فیلم ،سعی در ایجاد کشش و تعلیق ارتباط
میان مادر و فرزنــد دارد تا پس از به دنیا آمدن
نوزاد همچنان داستانی برای دنبال کردن داشته
باشد .داستانی که در کنار موقعیت بی سر و صدا
زایمان کردن مادر و متوجه نشدن هیچ کس از
این قضیه ،ارتباط مخاطب را با قصه از دســت
میدهد و نداشتن منطق داستانی و باورپذیری،
در نیمه دوم فیلم پایههای سســت این کمدی
روستایی را میلزاند.
بهرهگیــری از زوج شــبنم مقدمی و احمد
مهرانفر از نــکات مثبت انتخــاب بازیگری در
خجالت نکش است .انتخابی که در کنار چینش
فرزندان هم ســن و ســال با سر و شکلهای به
شدت متفاوت نمیتواند انتخاب خوبی برای فیلم
قلمداد شــود .به عنوان فیلم اولی ،در میان آثار
متعددی که در ســالهای اخیر این عنوان را با
خود همــراه دارد ،خجالت نکش بیش از آنکه از
ویژگیهای فیلمهای سینمایی برخوردار باشد،
تله فیلمی است که امکان تبدیل شدن به سریال
تلویزیونی را هم داشــت .امکانی که چه بســا با
امکان پرداخت شخصیتهای فیلم میتوانست
توفیق بیشــتری بیاید ضمن اینکه از بازیگران
تلویزیونی نیز بهره بیشتری برده است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم سالمت
دبیرخانه این رویداد مهلت ارسال آثار را تا شنبه  ۳۰تیرماه  ۹۷تمدید
کرد و این فرصت دیگر تمدید نخواهد شد .به گزارش ستاد خبری سومین
جشنواره فیلم سالمت ،تاکنون سینماگران متعددی در بخشهای پنجگانه
متقاضی حضور در جشــنواره شــدهاند که آمار این اســتقبال به تفکیک
بخشها ،اعالم خواهد شد .براساس فراخوان منتشرشده توسط دبیرخانه
جشنواره ،پنج بخش ِ سومین جشنواره فیلم سالمت را فیلمهای سینمایی
(بیش از  ۷۰دقیقه) ،مســتند (از  ۱۵تا  ۷۰دقیقــه) ،کوتاه (حداکثر ۳۰
دقیقه) ،برنامههــای تلویزیونی (حداکثر  ۹۰دقیقه) و دانشــجویی (از ۳
تا  ۳۰دقیقه) تشــکیل میدهد که در این بخشها ســه جایزه (تندیس
جشــنواره و دیپلم افتخار) به همراه جایزه نقدی اهدا میشود .همچنین
ســازمانهای دولتی ،خصوصی و مردمنهاد در اختتامیه جشــنواره جوایز
خود را به برگزیدگان اهدا خواهند کرد.
اهداف ســومین جشنواره فیلم سالمت عبارتند از :آشنایی مخاطبین و
آحاد جامعه با اهمیت سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی ،تشویق
هنرمندان و سینماگران به تولید آثار متناسب و مطلوب در عرصه سالمت،
تقدیر از فعاالن و ســازندگان آثار تصویری اثربخش در حوزه ســامت و
ترغیب ســازمانهای مردمنهاد ،بخش خصوصی و دولتی به اســتفاده از
توان ســینما برای فرهنگسازی عمومی و تالش در راستای اصالح سبک
زندگی و ارتقای سالمت جامعه .موسسه آوای هنر سالمت از سوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هدف نمایش آثار ایرانی با محوریت
نقش سالمت در زندگی انسان و با شــعار «سالمت برای همه؛ اجتماعی
شــدن سالمت» سومین جشنواره فیلم سالمت را از تاریخ  ۱تا  ۵شهریور
 ۹۷به دبیری محمد کیاساالر برگزار خواهد کرد.

حسهایی که به «شرابههای یک ذهن رنگی»
تبدیل شد
آثار نقاشــی افسانه مســگرزاده با عنوان «شرابههای یک ذهن رنگی»
از هفتــه آینده روی دیوار میرود .به گزارش ایســنا ،مســگرزاده درباره
احساســش نسبت به نمایشگاه پیشرو نوشــته است« :همیشه قطرات و
ریزش آنها برایم پر از رمز و راز بودهاند و مرا برای کشــف تصویر جدیدی
که ســر راهشــان خلق میکنند همراه خود بردهاند .بــاران اتفاق خیس
دیگریســت که همچون شب ماه کامل برایم سرشار از الهام بوده و هنر را
در خونم میجوشاند و سرریز میشود .سفر موجود شدن ما نیز از قطره ای
آغاز شــده و نشانه ای از حرکت است تداعی مثل ضربان قلبم گاهی تند
تند و گاهی آهسته  ...آهسته
از طرفی اشــک تعبیری از اوج ارتفاع و خلوص روح آدمی است که از
دریچهی چشــم شرابه میکند وخود سرشار از استعاره و ابهام است مملو
از سر خوشی یا لذت و یا شاید از درد و غم و پریشانی یا حتی هردو!
تعبیر دیگری از قطرات در حال بارش از منظر بهوشــیاری اشارهای به
هم اکنون و در لحظه بودن است زیستن همین لحظه و همین جا! در این
مجموعــه و در این دوره آثارم با تمام حسهای خود خندیدم و لذت برده
و درد کشیدهام و خیس گریستهام در کنون  ...نقوش فیگوراتیو ،اشکال و
مفاهیم شاعرانه ،خط ،رنگهای روایتگر دغدغههای اصلی من در فرایند
خلق بودهاند .در فرآیند کشف و شهود ،تفسیر مفاهیم روانشناختی رنگی
احساســات و زبان بدن فیگورها ،عمیقا مرا در انعکاس خود یاری دادهاند.
جهــت بیان دغدغهها و خلق و خوی خــود با بهره گیری ترکیب رنگی با
قرمز ،نارنجی ،زرد و آبیها منعکس شدهام».

