8

سال چهاردهم شنبه  23دی 1396
خبر

ايسنا -سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پنجشنبه
شب  ۲۱دي با حضور در فرهنگسراي ارسباران به تماشاي نمايش «فرشته
نگهبان» نوشته واسالو هاول به كارگرداني صادق وفايي نشست.
وي با هدف حمايت از گروههاي جوان و مستقل تئاتري اين كار را انجام
داد و با همراه خانواده خود نمايش مذكور را تماشا كرد.
اين نمايش يكي از نوشتههاي تكپردهاي واسالوهاول رييسجمهور
فقيــد جمهوري چك و درباره دوران خفقان حكومت كمونيســتي در
چكسلواكي است .در داستان اين نمايشنامه ،نويسندهاي در خانه خود است
كه مردي غريبه و مرموز وارد ميشود .با جلوتر رفتن داستان مشخص
ميشود غريبه ظاهرا چندان غريبه نيست و مدتهاست مرد نويسنده را
زير نظر داشته و تمام جزييات زندگي او را ميدان د...
متن «فرشته نگهبان» چند سال پيش با ترجمه رضا ميرچي در قالب
مجموعه نمايشنامه «اعتراض و چهار نمايشنامه ديگر» توسط انتشارات
جهان كتاب منتشر شد .صالحي پس از تماشاي اين نمايش براي موفقيت
بيشتر گروههاي جوان تئاتري كشور ،آرزوي موفقيت كرد .نمايش «فرشته
نگهبان» تا سهشــنبه  ۲۶دي در ســالن استاد ذوالفقاري فرهنگسراي
ارسباران اجرا ميشود.

فرزند بابك بيات آهنگساز فيلم پاسيو
ايسنا -بامــداد بيات فرزند زندهياد بابك بيات ،موسيقي متن فيلم
«پاسيو» به كارگرداني مريم بحرالعلومي را ميسازد .او متولد  ١٣٦٤تهران
است .او آهنگســاز ،تنظيمكننده و مدرس موسيقي و داراي دو مدرك
كارشناسي در رشتههاي آهنگسازي فيلم و موسيقي جاز از دانشگاههامبر
كاناداست .از كارهايي كه بامداد بيات در ساخت موسيقي آنها دستيار
پدرش بوده ميتوان به فيلمهايي همچون «دستهاي آلوده»« ،سام و
نرگس»« ،دو زن» و سريال «واليت عشق» اشاره كرد و از كارهاي خودش
فيلمهاي سينمايي «حوالي اتوبان»« ،قند تلخ»« ،بنبست وثوق» و سريال
«آفتاب و زمين» را نام برد .فيلمبرداري «پاسيو» چندي پيش به پايان
رسيده و اين روزها مراحل پس از توليد را سپري ميكند تا براي حضور
در سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر آماده شود.
«پاسيو» كه قصهاي زنانه را در بستر شهر روايت ميكند ،اولين تجربه
بلند مريم بحرالعلومي در مقام كارگردان است .او تحصيلكرده رشته سينما
و عضو انجمن برنامهريزان و دستياران كارگردان خانه سينماي ايران است
كه بعد از ساخت چند فيلم كوتاه داستاني و تجربي« ،پاسيو» را بهطور
مستقل مقابل دوربين برده است.

«من اسكار هستم» تمديد شد
مهر -نمايش «من اسكار هستم» با تغيير در ساعت اجرا از امروز به
مدت پنج شــب ساعت  ۱۸در تماشاخانه پاليز روي صحنه ميرود .اين
نمايش بر اساس داستان كوتاهي از اريك امانوئل اشميت نوشته شده است.
كارگردان نمايش محمدرضا ستاري است كه پيش از اين «پچپچههاي
پشت خط نبرد» را در سالن حافظ روي صحنه برده بود .ساغر عزيزي،
عباس خداورديان ،محمد سياهپوش ،الله مرزبان ،حامد نظامي ،اميد رضايي،
آيدا جعفري ،مهدي افشاريان ،ناديا شريفزاده ،سپيده عليمحمدي ،پروا
محزون ،عاطفه غالمپور ،محمدرضا عليپور ،پريا پيرزاده ،نرگس شهرجردي
و محمدرضا ستاري در اين نمايش به ايفاي نقش ميپردازند.
از ديگر عوامل اين نمايش ميتوان به تهيهكننده :سيدعماد عامري،
دستيار كارگردان :محمدحسين افتتاحي ،مدير پروژه :پگاه آذركمان ،مدير
صحنه :محسن طحاني ،طراح صدا :عليرضا حسنلو ،دستيارصدا :مهرداد
حسينزاده ،عكاس :هديه تهراني ،طراح گرافيك :سيدمهدي فاطمينسب،
مدير توليد :مسعود عابدي ،دستيار توليد :محسن طحاني ،طراح صحنه
و لباس :پگاه آذركمان ،منشي صحنه :شباهنگ افتخاري و روابطعمومي:
فرزانه انصاري و گروه مربع  ١١اشاره كرد.

رخشان بنياعتماد:

براي  30سرنشين نفتكش دعا كنيم
رخشان بنياعتماد با اشاره به حادثهاي كه براي كشتي و خدمه ايراني
آن رخ داده است ،نوشت :براي  ۳۰سرنشين نفتكش سانچي دعا كنيم.
اين كارگردان ســينما نوشت« :چشــ م به راهتان هستيم .براي ۳۰
سرنشــين نفتكش سانچي دعا كنيم؛  ۳۰قهرماني كه در اتاقكي درون
نفتكشي سوزان روي دريا حبس شدند.
كاش كسي كاري كند .به روايتي فقط ۴۸ساعت فرصت براي نجاتشان
است؛ كاري كه فقط شايد از دولت چين ساخته باشد .به خاطر دسترسي
به منطقه و از دولت چين درخواست رسيدگي فوري به مساله را داريم».
اوايل هفته گذشته نفتكش سانچي كه تحت مديريت شركت ملي نفتكش
ك كشتي باري چيني كه حامل غله از آمريكا به چين بود
ايران بوده با ي 
در حدود  ۱۶۰مايلي( ۳۰۰كيلومتري) سواحل نزديك شانگهاي برخورد
كرد و دچار آتشسوزي شد.
اين نفتكش كه در پاناما به ثبت رسيده ،از ايران به مقصد كرهجنوبي
در حركت بود و حامل  ۱۳۶هزار تن ميعانات بوده است.
در اين حادثه  ۳۲خدمه اين نفتكش مفقود شدند كه با پيدا شدن يكي
از اجساد روز گذشته ،سرنوشت  ۳۱نفر ديگر مشخص نيست.

نيكالس كيج با «مامان و بابا» روي پردهسینما
مهر -فيلم جديد نيكالس كيج با عنوان «مامان و بابا»  ۱۹ژانويه اكران
ميشود .اين در حالي است كه بازيگر سرشناس قرارداد جديد با كمپاني
 WMEدر همه زمينهها امضا كرده و از كمپاني سابق خود CAAجدا
شده است .وي در فيلم جديدش برابر سلما بلر و در فيلمي بازي كرده
كه برايان تيلور آن را ساخته است .اين فيلم در جشنواره فيلم تورنتو در
ماه سپتامبر براي نخستين بار اكران شد.
وي در عين حال بازيگر فيلم ديگري با عنوان «مندي» ساخته پانوس
كوسماتوس است كه تريلري انتقامجويانه است و اواخر همين ماه براي
نخستينبار در بخش نيمهشب جشنواره ساندنس روي پرده ميرود.
كيج  ۵۴ساله كه در اوايل مسير كارياش با تحسين منتقدان و نيز
موفقيتهاي تجاري روبهرو شده بود سپس در مجموعهاي از فيلمهاي
مســتقل كالســيك از جمله فيلم برادران كوئن با عنوان «آريزونا به پا
ميخيزد»« ،مجنون» نورمن جويسون و «از ته دل وحشي» ديويد فينچر
جلوي دوربين رفت .او ســال  ۱۹۹۵فصل جوايز سينمايي را با بازي در
فيلم «ترك السوگاس» جارو كرد و ضمن بردن اســكار ،گلدنگلوب و
جايزه بهترين بازيگر انجمن بازيگران آمريكا را دريافت كرد .در آن فيلم
او در نقش نويسندهاي الكلي ظاهر شده بود .كيج بعد به سمت فيلمهاي
پرفروش اكشــن مثل «صخره»« ،تغيير چهره» و «گنجينه ملي» رفت
و در ادامه «گوست رايدر» ظاهر شد .او بازيگر فيلمهاي متفاوت ديگر
هم بوده كه «چشــمهاي مار» برايان ديپالما۸« ،امام» جوئل شوماخر،
«احياي مردگان» ســاخته مارتين اسكورسيزي« ،هواشناس» ساخته
گور وربينسكي« ،مركز تجارت جهاني» اوليور استون و «ستوان بد» ورنر
هرتزوگ از جمله آنها هستند.

فاطمه معتمدآريا با اشاره به حادثهاي كه
براي كشتي و خدمه ايراني آن رخ داده است،
از مسووالن كشور درخواست كرد كه اجازه
ندهند فاجعهاي ديگر ،آتش ديگري بر جان
و دل مردم ايران بزند.
ايــن بازيگــر كه ســفير مهــر جامعه
دريانــوردان ايران اســت ،در پي برخورد
يك نفتكش ايراني و يك كشــتي چيني
علي رفيعي گفت :من خيلي بابت
مشكل بازيگر در كشورمان رنج بردم،
بهخصوص در كشــوري كه 10-15
سال براي بازيگر شدن زمان نياز است
ولي امروزه كساني هستند كه دوروزه
كارگردان و بازيگر ميشوند.
علي رفيعي كه در مراسم سالروز
تولدش ســخن ميگفت ،ادامه داد:
در طول اين يك ســالي كه گذشت
كارهايي فقط به دليل بازيگر و زندگي
پراكندهاش و نابسامانيهايي كه نسل
جوان ما با آن درگير است و نتوانسته
تكليف خودش را روشن كند ،متوقف
شد.
اين هنرمند خاطرنشان كرد :من در
آستانه ۸۰سالگي ميخواهم كارهاي
بسياري انجام بدهم ولي نه اينكه در
حين كارم متوجه شوم تعدادي بازيگر،
اشتباهي انتخاب شدند و بازيگري كه با
من قرار كار دارد همزمان در سه كار
ديگر پنهاني هم حضور دارد.
من تصميم گرفتم كه گروهي بين
 ۲۰_۲۵نفر را دعوت به يك وركشاپ
كنم با اين اميــدواري كه اين تعداد
ثابت ،پايدار و مستعد براي پيشرفت
بيشتر باقي بمانند.
 ،9نمايشنامه از ميان نويسندگاني
كه سراغشان نرفتم يا كارهايش را اجرا
كردم يا آرزو داشــتم آن متن را اجرا
كنم ،انتخاب كردم.
ســالنهاي تئاتــر را بــه خوبي
ميشناسم و قرار است برنامه نمايشها
متناسب با ابعاد و نياز نمايش در برخي
سالنها تقسيم شــود البته اميدوارم
سالنهاي شهرزاد ،تئاترشهر و ايرانشهر
به سوپرماركت تبديل نشود همانطور
كه بزرگترين سالن تئاتري ما اينگونه
شده است.
او ادامــه داد :اين كار يك رپرتوار
اســت و افراد بر اســاس نياز تعداد
بازيگران نمايش انتخاب ميشــوند و
بهطور مستمر با ما كار ميكنند .من

از آمريــكا بــه چين بــود در حدود ۱۶۰
مايلي( ۳۰۰كيلومتري) ســواحل نزديك
شانگهاي برخورد كرد و دچار آتشسوزي
شد .اين نفتكش كه در پاناما به ثبت رسيده،
از ايــران به مقصد كره جنوبي در حركت و
حامل  ۱۳۶هزار تن ميعانات بوده است.
در ايــن حادثه  ۳۲خدمــه اين نفتكش
مفقود شدند كه با پيدا شدن يكي از اجساد
در روز گذشــته سرنوشــت  ۳۱نفــر ديگر
مشخص نيست.

علی رفیعی  79ساله شد؛

میخواهم برای تئاتر مفید باشم

از يك دوست آلمانيام كه كار بدن را
با بازيگر كار ميكند دعوت كردم در
اين وركشاپ يكماهه همراه ما باشد
و با ايــن تعداد هنرمند كار كند .من
از ميان كســاني كه به داليلي به آنها
مراجعه نميكنم ،ميخواهم خودشان
پيشقدم شــده و متعهد شوند كه با
ما كار كنند.
 نمايش نبايد بعــد از يك بار
اجرا بميرد
رفيعي در بخش ديگري از سخنانش
گفت :اين تاسفبار است كه تئاترهاي ما
مكاني براي انبار كردن ندارند ولي بايد
با كمترين امكانات مكاني را در اختيار
كساني براي حفظ تجهيزات بگذاريم
تا براي دوباره اجراي نمايش از آنها
استفاده كنيم چراكه نمايش نبايد بعد
از يك بار اجرا بميرد همانطور كه در
اروپا شاهد اين اتفاق هستيم كه برخي
نمايشها چندين بار اجرا ميشوند.
او در پايــان ســخنانش گفــت:
ميخواهم اين انرژي واپسين سالهاي

سینما

انجمن منتقدان فيلم و تلويزيون آمريكا اسامي برندگان
بيستوسومين دوره برگزاري خود را اعالم كرد و به فيلمهاي
متعدد از جمله «برون بيرون» و «شكل آب» جايزه داد.
در ميان برندگان بيستوســومين دوره جوايز منتخب
منتقدان آمريكا «شــكل آب» بيشترين نامزدي را كسب
كرده بود كه در نهايت موفق به كســب چهار جايزه شد
كه شامل بهترين فيلم و بهترين كارگرداني براي گيلرمو
دل تــورو بود .در بخش تلويزيوني نيز «دروغهاي كوچك
بزرگ» چهار جايزه كسب كرد كه شامل دريافت يك جايزه
ديگر براي ســريال محدود بود« .نديمه» و «خانم ميسل
حيرتآور» نيز در بخــش بهترين درام و بهترين كمدي
جوايز اصلي را بردند.
گري اولدمن براي بازي در «تيرهترين ساعت» و آليسون
جني براي «من ،تونيا» در كنار فرانســيس مكدورماند
و ســم راكول براي بازي در «ســه بيلبورد بيرون ابينگ،
ميزوري» جوايز بازيگري را دريافت كردند .اســترلينگ
كي .براون براي بازي در «اين ما هستيم» ،نيكول كيدمن
براي «دروغهاي كوچك بزرگ» ،تد دانسون براي «جاي
خوب» و مايم بياليك براي «تئوري بيگ بنگ» در ميان
بازيگران تلويزيوني جاي گرفتند كه تجليل شدند و جايزه
دريافت كردند.
تجسمی

مراسم اهداي دومين جايزه ويستا ،پنجشنبه  21ديماه با
حضور هنرمندان و چهرههاي مطرحي مانند كامبيز درمبخش،
مهدي حسيني ،بهزاد شيشهگران ،يعقوب عمامهپيچ و ...در
موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار شد.
در اين مراســم پيام مفيدي به جهــت ارائه ايده «بدن،
جزيرههاي مســتعمراتي و عمق استراتژيك» برنده دومين
جايزه هنر معاصر ويستا و نشريه تخصصي تجسمي هنرآگه
تقدير شد.
در ابتداي اين برنامه پريسا پهلوان ،مدير گالري ويستا و
موسس جايزه ويستا پشت تريبون آمد و گفت :جايزه ويستا
ايدهمحور است و به همين دليل هنرمندان پروپوزالهاي خود
را براي شــركت در مسابقه به دبيرخانه ارسال كردند198 .
طرح به دســت ما رسيد كه شــامل  178كار انفرادي و 19
كار گروهي بود .همچنين  114نفر از شركتكنندگان خانم
و  77نفر آقا بودند .بيشترين سن شركتكنندگان  50سال
و كمترين آن  22سال بود .پروپوزالها در مدياهاي مختلف
بودند كه بيشترين آنها به چيدمان و كمترين آنها به عكاسي
و معماري اختصاص داشت.
پهلوان ادامه داد :جايزه ويســتا بستر حمايتي براي ايده
برگزيده است تا اجرا شود و در گالري ويستا به نمايش درآيد.
اميدواريم نشان ويستا جايگاه خود را پيدا كند و در آينده بتوانيم
اين برنامه را در عرصههاي گوناگون هنري برگزار كنيم .اين
رويداد با تالش گالري ويستا و بهطور مستقل انجام ميشود.

زندگيام را براي خودم ،شما و حرفه
تئاتر مفيد باشــم .من كارهاي كمي
نسبت به سالهايي كه ايران بودم به
صحنه بردم و تعداد كارهاي به صحنه
نرفته من بيشتر از كارهاي بر صحنه
من است ولي ديگر نميخواهم اينطور
باشد .من از شما ياري ،صبر و حوصله
ميخواهــم تا اين ارمغان را به نتيجه
مطلوب برسانم.
سالروز تولد  79سالگي علي رفيعي
كارگردان ،بازيگر ســينما ،تلويزيون
و تئاتر پنجشــنبه  21ديماه ســال
جــاري در مجموعه خانــه هنر دهه
 60و با حضور مهدي سلطاني ،مريم
سعادت ،سهيال رضوي ،مهرداد ضيايي،
ستاره اسكندري ،افسانه ماهيان ،فروغ
قجابگلو ،هوشــنگ قوانلو و بازيگران
جوان نمايشهاي «يرما» و «خاطرات
و كابوسهــاي يك جامه دار» ،جواد
طوسي ،پيمان شريعتي معاون اداره
كل هنرهاي نمايشي و رييس مجموعه
تئاتر شــهر ،حميد پــورآذري ،اصغر

دشــتي ،منوچهر شجاع ،امير اسمي،
مجيد توكلي و محمدرسول صادقي
و ديگر دوستداران علي رفيعي برگزار
شد.
در ابتداي شــروع مراســم كه با
غافلگيري علي رفيعي در سالن توسط
حضــور هنرمندان و دوســتداران او
آغاز شــده بود ،ســتاره اسكندري،
به نمايندگي از تمام نســلهايي كه
شــاگرد اين هنرمند بودند ،متني را
قرائت كرد:
«دي ماه ...بيست و دوم دي ماه
 ..سال  ...١٣١٧شما به دنيا آمديد
تا همين دنيا براي ما شكل ديگري بر
خود بگيرد قبل از آنكه هيچ يك از ما
پا بر آن گذاشــته باشيم ،در اصفهان
بزرگ شــديد و رفتيد به سفر براي
آموختن ..براي ديدن ..براي شنيدن،
شــناختن ..بازگشــتيد با كوله بار ِ
هيجان
سنگين ِ تجربه ،بازگشتيد با
ِ
تقسيم ِ آموختههايتان ،ساختيد...
زمين نيمه سا ِز تئاتر ِ
معمار شديد بر
ِ

اين مرز و بوم ...ساختيد ..ستون از
پي ستون ..سقف از پي سقف ..شما
ســاختيد ..خسته نشديد ..زيبايي
را فريــاد زديد ..صحنه را فرياد زديد
 ..تئاتر را فرياد زديد ..اين ســالها
و ســالنها گوا ِه انند كه شما چگونه
ساختيد آنچه را كه بايد ،گواه ِ بودن
شما هســتند و رنجها و غصههايتان
 ..لبخنــد و خندههايتان ...درياي
آرامشتان ...طوفان خشمتان...
اين سالها و ســالنها گواه آنند
كه چه كســاني زير نگاه دقيق شما
پيوستند به عرصه تئاتر ،موج شديد
از پــي مــوج تا اين دريــا همچنان
خروشــان بماند كه شــما بيزاريد از
بيحركتي ..كه دستان شما در هوا
ميرقصند تا يــاس را كنار بزنند..
كه چشمانتان غرق شادي ميشوند
تا زيبايي خودش را در آيينه ببيند.
 .چه مباركيد بر ما و اين سرزمين..
چه شاعريد كه زندگي با تصاويرتان
بر صحنه رنگ ديگر ميگيرد ...شما

انجمن منتقدان آمريكا برندگانش را معرفي كرد
در بخش ژانر «برو بيرون» در بخش فيلم ترسناك« ،زن
شگفتانگيز» در فيلم اكشن« ،مريض بزرگ» در ژانر بهترين

كمــدي ،جايزه دريافت كردند و جايــزه بهترين فيلمنامه
اورجينال نيز به «برو بيرون» و فيلمنامه اقتباسي به «مرا با نامت

پيام مفيدي برنده دومين جايزه ويستا

جايزهاي در ستايش فكر و انديشه

او با اشاره به اينكه نشان ويستا توسط بهنام كامراني طراحي
شده است گفت :جايزه ويستا امسال از نظر كيفي و كمي سطح
باالتري دارد و هنرمنداني از شهرستانها و خارج از كشور در
اين فراخوان شركت كردند .اين جايزه به خاطر ويژگيهايي كه
دارد ميتواند در منطقه و حتي جهان مطرح شود ،اما همه اينها
نيازمند زمان ،برنامهريزي و همياري هنرمندان است.
پس از پخش كليپي كه نظرات داوران درباره جايزه ويستا
در آن شنيده ميشد ،بهنام كامراني ،استاد دانشگاه و از داوران
هر دو دوره اين جايزه به صحنه آمد و گفت :جامعهاي كه از
نظر فكري سترون است و از نظر تصويري چيزي براي نشان
دادن ندارد ،جامعهاي ميشود كه افول ميكند .جامعه ايراني
در طول تاريخ نشان داده است كه هميشه فكر و تصويري توليد
كرده است .خوشحالم كه گالري ويستا اين فرصت را فراهم
كرده تا به اين فكرها و تصاوير اهميت داده شود.
حميد سوري يكي ديگر از اعضاي هيات انتخاب آثار دومين
جايزه ويستا به قرائت بيانيه اين هيات پرداخت .در بخشي از
اين متن آمده است :نگاه سريع به  9طرح برگزيده حاكي از
توجه خوب و تاملبرانگيزي بر متريال ،فرآيند ،نحوه ارائه و
گزارههاي هنرمندان است .دغدغهها و حساسيتهاي متنوعي
در عرصههاي سياســي اجتماعي و شخصي نشان ميدهد
چنانچه فضاي مناسب و امكانات فراهم باشد هنر معاصر ايران

ميتواند شاهد آثاري با زيباييشناسي مناسب ،حساسيتهاي
عميق و ايدهپردازيهاي درخشان باشد .اميد كه اين جايزه
كمكي در اين جهت باشد.
پس از آن كامبيز درمبخش ،مهدي حســيني و فرشته
قاضيراد به صحنه آمدند تا لوح تقدير جايزه ويستا را به اعضاي
هيات داوران شامل حميد سوري ،رزيتا شرفجهان ،بهرنگ
صمدزادگان ،نگار تحصيلي و بهنام كامراني اهدا كنند.
پخش كليپي كه در آن هنرمنــدان به ارائه توضيحاتي
درباره اثر خود ميپرداختند بخش بعدي برنامه بود و پس از
آن نشــان ويستا و لوح تقدير به همه هنرمندان راه يافته به
مرحله نهايي اهدا شد.
آشنا مصطفوي با طرح «راهحل نهايي» ،مجيد تبريزي با
طرح «فيلي در تاريكي» ،معصومه مهتدي با طرح «پيريت»،
پيام قليچي ،نازگل نيري ،صنم سايهافكن و عماد مرداني با طرح
«كاف»؛ مرجان مدنيرزاقي با طرح «نام ناپذير»؛ عمادالدين
انوشــيرواني با طرح «نود و دو صفحه»؛ مريم فرشاد با طرح
«اتاق مادر»؛ عقيل مرداني و عماد مرداني با طرح «سرزمين
نابرجا» و پيام مفيدي با «بدن ،جزيرههاي مستعمراتي و عمق
استراتژيك» همگي اين نشان را دريافت كردند.
پس از اجراي موسيقي ،بهنام كامراني پشت تريبون قرار
گرفت و گفت :در جايزه ويســتا قصد داريم عالوه بر اهداي

نگاه

وزير ارشاد به تماشاي «فرشته نگهبان» نشست

نگذاريد فاجعه ديگر رخ بدهد

كه باعث حريق نفتكش و مفقود شدن ۳۰
خدمه آن شــده است ،يادداشتي را دراين
باره نوشته و در اختيار ايسنا قرار داد.
معتمدآريــا در نوشــتار خــود اظهار
كرده اســت« :حدود يك هفته اســت كه
دريانوردان از جانگذشته ايراني در ميان
شعلههاي آتش محبوس شدهاند .بهعنوان
سفير مهر جامعه دريانوردان ايراني همراه
بــا خانواده نگران آنان از همه مســووالن
ميخواهم كه اجازه ندهند فاجعهاي ديگر،

آتــش ديگري بر جــان و دل مردم ايران
بزند .اين زلزله نيســت ،آتشــي است كه
براي فرو نشاندنش لحظهها را بايد شمرد.
مردم شريف و داناي ما شايسته و نيازمند
لبخند و شادي هستند .با نجات دريانوردان
گرفتار در آتش ،شادي را به خانواده آنان
و همه مــردم ايران بــاز گردانيد ».اوايل
هفته گذشــته ،نفتكش سانچي كه تحت
مديريت شــركت ملي نفتكش ايران بوده
با يككشــتي باري چيني كه حامل غله
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به دنيا امديــد تا ما منظري ديگر را
تجربه كنيم و به جادويي ديگرگونه
مبتال گرديــم ..جادويي بزرگتر از
روزمرگــي زندگــي ...مبتاليمان
كرديد اقاااا ...تولدتان مبارك آقاي
دكتر علي رفيعي»
مهدي سلطاني گفت :ما هنرمندان
بيشتر از علي رفيعي از اينكه كارهايي
كه بر صحنه نبرده بيشتر از كارهايي
است كه بر صحنه برده غبطه ميخوريم
چراكه نميتوانيم كارهايي كه او اجرا
ميكند را با لذت ببينيم .علي رفيعي
واقعا يك گل سرســبد اســت و بايد
لياقت داشــته باشيم تا فرصت كنيم
با او كار كنيم.
سپس جواد طوســي اظهار كرد:
علي رفيعي بــدون اغراق ،يك نمونه
مثالزدني از روشنفكر جامعه ايراني
است كه دغدغه دارد و دغدغههايش
در آثارش به خوبي نمايان است .خالق
اين آثار بسيار بهروز است و اين مدرن
بودن را بر اساس مخاطب امروز تعريف
ميكند به همين دليل مخاطب امروز
ميتواند حضور پررنگ و مداوم داشته
باشــد .مخاطباني كه با واسطه با آثار
اين هنرمند ارتباط برقرار ميكنند و
نقش علي رفيعي در آثار را ميبينند
در حقيقت ميتوانند ســير انتقادي
فرهنگــي بعدي را بهطــور فردي به
اجرا در آورند.
من و بقيــه هنرمندان به بضاعت
خودمان در عرصه نمايش و بازيگري
كمك خواهيم كرد.
مهرداد ضيايي هــم گفت :امروز
واقعا تولد ماســت اينكه كسي متولد
شــد كه ما را متولد كرد .من هميشه
درباره خودم و خيلي ديگر از دوستان
ميگويم كه اگر در كنار علي رفيعي
نبوديم ،به جايگاهي كه االن هستيم
نميرسيديم ،من تا عمر دارم مديون
علي رفيعي هستم و نسل ما هميشه
از او ممنون است.

صدا كن» رسيد .پتي جنكينز كارگردان «زن شگفتانگيز» به
گال گدوت جايزه «هشتگ او را ببين» را اهدا كرد كه براي
تجليــل از زناني كه مرزها را عقب ميرانند و اهميت تصوير
زنان را در چشمانداز صنعت سرگرمي گسترش ميدهند ،اهدا
ميشود .جيمز فرانكو نيز به عنوان بهترين بازيگر مرد كمدي
انتخاب شد اما در مراسم حضور نيافت و اين پس از آن بود كه
پنج زن به وي اتهام آزار جنسي را وارد كردند .او براي بازي در
«هنرمند فاجعه» اين جايزه را دريافت كرد .مارگوت رابي نيز
براي «من ،تونيا» جايزه بهترين بازيگر زن كمدي را دريافت
كرد .در اين مراسم دل تورو ،گل گدوت ،نيكول كيدمن و كميل
نانجياني در سخنرانيهاي خود از حقوق زنان دفاع كردند .در
بخش هنرمند جوان نيز بروكلين پرينس براي بازي در «پروژه
فلوريدا» جايزه برد .گروه بازيگران «سه بيلبور د »...نيز جايزه
بهترين گروه بازيگران فيلم را دريافت كردند.
راجر ديكينز فيلمبردار «بليد رانر  »۲۰۴۹جايزه بهترين
فيلمبرداري را دريافت كرد و جايزه بهترين طراحي لباس به
فيلم «نخ خيال» رسيد .در بخش بهترين تدوين نيز «راننده
عزيز» و «دانكرك» با هم جايزه بردند« .كوكو» نيز موفق به
كســب جايزه بهترين انيميشن و بهترين ترانه براي «مرا به
خاطر بيار» شــد« .محو شدگي» از آلمان به عنوان بهترين
فيلم خارجي ســال انتخاب شد و رقبايي چون «ميدان» و
«تلما» را پشت سر گذاشت.
نشان و جايزه به هنرمندان ،از يك فرد يا ارگان كه در طول
سال گذشــته در هنر معاصر فعال بوده است ،تقدير كنيم.
سال گذشته اين نشان به كامبيز درمبخش اهدا شد و امسال
با توجه به دشواري انتشار يك نشريه و اتكا به فروش گيشه
براي ايستادن روي پاي خود ،اين نشان به فريد اميناالسالم
و نشريه هنرآگه تعلق ميگيرد.
در پايان اين مراســم نوبت به معرفي اثر برگزيده رسيد.
بهرنگ صمدزادگان با اشاره به چالشهاي زياد داوران براي
انتخاب اثر برگزيده گفت :در لحظه آخر تصميم گرفتيم از اثري
كه بيشترين چالش در مورد آن وجود داشت تقدير كنيم.
هيات داوران طرح «راهحل نهايي» اثر آشنا مصطفوي را به
خاطر نمايش تاثيرگذار و نوآورانه رويداد شخصي و عيان كردن
آن به شكل اثري قابل تامل ،شايسته تشويق دانست.
هيات انتخاب به اتفاق آرا دومين جايزه ويستا را به خاطر
ارائه درســت و ســنجيده طرح و تمركز بر حساسيتهاي
اجتماعي و انساني و توجه به قرباني شدن تن در مهاجرت و
انعكاس آن در كاركرد اثر؛ طرح «بدن ،جزيرههاي مستعمراتي
و عمق استراتژيك» اثر پيام مفيدي را به عنوان اثر برگزيده
تشخيص داد .چك  30ميليون توماني جايزه ويستا در غياب
پيام مفيدي توسط دكتر ملك به نماينده اين هنرمند اهدا
شد .گفتني است نمايشگاه گروهي طرحهاي برگزيده جايزه
هنر معاصر ويســتا تا  25ديماه در گالري ويستا به نشاني
خيابان مطهري ،خيابان ميرعماد ،كوچه دوازدهم ،پالك 11
برگزار ميشود.

