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تجسمی

«جنایت بیدقت» به دهمین دوره جشنواره فیلم بازل راه یافت

سوژهای جذاب و ساختاری نیمهآشفته!

«جنایت بیدقــت» ،پس از حضور
در جشــنوارههای بلژیک ،کره جنوبی
و جشــنواره فیلم روتردام در ماههای
اخیر ،این بار در دهمین دوره جشنواره
فیلم بازل ســوییس با  ۱۶فیلم رقابت
خواهدکرد.
به گــزارش روابط عمومــی فیلم
ســینمایی جنایــت بیدقــت ،این
فیلم بــه کارگردانی شــهرام مکری و
تهیهکنندگی نگار اسکندرفر به عنوان
یکی از  16فیلم بخش مسابقه دهمین
دوره جشــنواره فیلم بازل که از بیست
و ششم تا ســیویکم خرداد ماه در این
شهرسوییسبرگزارمیشود،بهنمایش
درمیآید.
کمپانی تریگــون فیلم ،پخش این
فیلــم را در آلمان ،ســوییس و اتریش

برعهدهدارد.جشنوارهبازلومدیراناین
کمپانی در تالش هستند که با کاهش
محدودیتهای ناشــی از همهگیری
کرونا،امکانحضورشهراممکریدراین
جشنوارهرافراهمکنند.بنابهگفتهمدیر
کمپانی تریگون فیلم ،نمایش عمومی
جنایتبیدقت،درسوییسبعدازاتمام
این جشــنواره خواهد بود و آنها سعی
میکنند که همزمان فیلم را در زوریخ،
ژنو و فرایبورگ ،دیگر شــهرهای این
کشور،بهنمایشدرآورند.
جنایت بیدقت ،پنجشنبه و جمعه
هفته گذشته در فســتیوال روتردام به
نمایش درآمد و مکری به صورت آنالین
باتماشاگرانفیلمگفتوگوکرد.
به گزارش ایرنــا ،جنایت بیدقت
اولین نمایش جهانی خود را در بخش

افقهایجشنوارهفیلمونیزتجربهکرد.
بابک کریمی ،راضیــه منصوری،
ابوالفضل کاهانی ،محمد ساربان ،عادل
یراقی ،محمد بهرازنیــا و بهزاد دورانی
بازیگران فیلم  ۱۳۹دقیقهای شــهرام
مُکریهستند.
این فیلم تاکنون در جشنوارههای
بینالمللی ونیز ،ویناله ،شــیکاگو،مد
فیلم ،شارجه ،توکیوفیلمکس حضور
داشــته و برای اکران آن در اروپا توسط
پخشکننــده بینالمللی برنامهریزی
صــورت گرفتــه اســت .همچنین
جایــزه جشــنواره داکا دومین جایزه
فیلمنامهنویسی جنایت بیدقت پس
از جایزه منتقدان جشنواره ونیز است.
این اثر ســینمایی ،یکــی از فیلمهای
بخشمسابقهبینالمللیجشنوارهفیلم

شیکاگونیزبودودرنهایتموفقبهکسب
جایزه هیات داوران (هوگوی نقرهای) از
اینرویدادسینماییشد.
این فیلم مضمونی مرتبط با سینما
دارد و درباره تماشاگرانی است که قبل
از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف
میزنندوباشروعنمایشبرپردهسینما،
ماجراشکلجدیدیبهخودمیگیرد.
پخــش بینالمللی فیلــم جنایت
بیدقت برعهده نســرین میرشــب و
کمپانی فرانسوی دریم لب است و این
اثر محصول موسســه فرهنگی هنری
کارنامهاست.
بازنگریآتشزدن
سینمارکسآبادان
در یادداشت محمد حقیقت ،منتقد
سینما،دربارهاینفیلممیخوانیم:
«میتوان در یک کالم گفت که این
فیلمدرباره«،بازنگریآتشزدنسینما
رکسآبادان»است.
بدون آنکه بخواهیم داستان فیلم را
تعریف کنیم ،به برشهایی از آن اشاره
میشود:
در یک سالن سینما که خالی است،
مدیرش دستوراتی برای مستقر کردن
صندلیهای بیشــتر و رفع مشکالت
برقی آنجا و غیره به کارکنانش میدهد.
صحنه بعد مقداری اطالعات نوشتاری
بر پرده ظاهر میشود که نشانههایی از
گزارشها و پروندههایی درباره سینما
رکس آبادان که  42ســال پیش آتش
گرفته بود ،است .اینبار شهرام مکری
ازخیرساختپالن/سکانسهایخیلی
طوالنی گذشته اســت و کات میکند
به ماجرایهای گوناگون از جمله مرد
جوانی با بازی بســیار خوب ابوالفضل
کاهانی( ،بــرادر عبدالرضا کاهانی) که

درگذشتیک هنرمند
خودآموخته در ۸۰سالگی
حالتیمریضاالحوالداردوبرایخرید
داروییواردداروخانهشدهاست.سازنده
بعد از مدتی او را دنبــال میکند تا مرد
دیگری که هویت مجهولی دارد ،جای
دیگری آن دارو را تهیه کند ولی قبل از
آن وی ســر از موزه سینما درمیآورد و
رویمونیتورقدیمیآنجا،فیلمهاییکه
درباره آتشسوزی است را نگاه میکند
و جذب آن میشود .تا اینجای فیلم دو
عنصر در رابطه با سینما وجود دارد .در
راهروهای این مکان پالنهای طوالنی
کشدار ،خیلی کشدار ،این مرد جوان را
دنبالمیکنیم.دربیرون،خارجازکادر،
با صداهای شنیده شده ،اخباری درباره
آتشزدنسینمارکسبهتماشاگرداده
میشود.
دوربین این مرد را رها کرده ســراغ
افراددیگریمیرود.دریکاتوموبیلدر
حالحرکت،دعواهایدخترو مادریرا
دنبال میکند ،دختر قرار است مقداری
پوستر به سینما ببرد که این صحنه نیز
بسیارکشداربودهبدوناینکهحرفهای
آنان چندان در خدمت فیلم باشــد .در
دقیقه ۳۷عنوانفیلم،جنایتبیدقت،
بر پرده شــکل میگیرد .در صحنه بعد
تویبیابانیتعدادیافرادارتشیوسرباز
کنارکوه دیده میشوند ،که بسیاری از
حرفهایشانخیلیپیشپاافتادهبودهو
کمکیبهپیشبردداستاننمیکندبلکه
حوصله سربر جلوه میکند ،این حرف
شــاید به درد فیلم در چندین صحنه
بعد بخورد و از «حضور» آنها به شــکل
سمبلیک درباره موضوعی که به دنبال
آن آمده اند ،استفادهای بشود .البته در
اینصحنههابابازیبابککریمی،ازنظر
زیبایی تصویری خوب کار شده و قابل
تقدیراست.

در ادامه به نظر می آید که کارگردان
با تودرتو کــردن ماجراهای گوناگون،
فیلم را ثقیل میکند .فیلم در ادامه در
آن بیابان به گروه کوچکی از دختران و
پسرانمیپردازدکهمیخواهندچیزی
را تمرین کنند و مشخص نمیشود چه
چیزی را تمرین خواهند کرد اما بعد از
اینکه فیلم به مکانها و داســتانهای
دیگری میرود و دوباره سراغ این گروه
میآییم ،آنهــا یک ملحفه ســفید به
درختان نصب کردهاند تا فیلم گوزنها
اثر مســعود کیمیایی را ببینند که در
ن را
زمان آتشسوزی ســینما رکس آ 
نشاندادهبودند.
ماجرا به سالن سینما که قرار است
همانشبفیلمیدرآننشاندادهشود
برمیگردد ،اما قبــل از آن در این میان
فیلمساز به زندگی حقیرانه چهار مرد
شرور و کمدرآمد که در سر نقشههای
شیطانی دارند پرداخته است .آنها دائم
وارد سالن ســینما که در حال نمایش
فیلمی است میشوند ،اما از وسط فیلم
خارج میشــوند .الزم است تماشاگر
خود خوانش سمبلها را در جای جای
فیلم ،به عهده بگیرد مشروط بر اینکه
حوصلهاشسرنرود.
آشفتگی در پرداخت داستانهای
قطعهقطعه(،کهحتمابهعمدبودهوگویا
خود کارگردان هم فیلم را مونتاژ کرده)
آنرابیربطکردهواگرهمقراربودهبههم
ربطداشتهباشد،بیشازحدفیلمرادور
ازتماشاگرنگهمیدارد،احتماالتماشاگر
نخبهگراوهنروتجربهایراراضیخواهد
کرد .باید یادآوری کرد که در جشنواره
ونیز امسال ،جنایت بیدقت ،توانست
دیپلم جایزه منتقدین مســتقل را به
دستآورد.

پرده نقرهای

ورود «قهرمان» فرهادی به رقابتکَ ن

قهرمان جدیدترین ســاخته اصغر فرهادی
فیلمساز پرآوازه ایرانی در کنار  ۲۲فیلم دیگر به
بخش رقابتی هفتادوچهارمین دوره جشــنواره
بینالمللی کن راه یافت .قهرمان برای رسیدن به
نخلطالیجشنوارهکن ۲۰۲۱باآثارفیلمسازان
مطرحی چون وس اندرسن و پل ورهوفن رقابت
میکند.
بهگزارش ایرنا ،فرهادی اولین بار سال۲۰۱۱
درهشتادوچهارمیندورهازمراسماهدایجوایز
اســکار با فیلم جدایی نادر از سیمین رقیبانی از
لهســتان ،بلژیک و کانادا رو پشت سر گذاشت و
اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را دریافت
کرد .این فیلمســاز پرافتخار ایرانی  ۵سال بعد
در هشتادونهمین دوره جوایز اسکار نیز با فیلم
فروشندهکهاقتباسیهوشمندانهازنمایشنامهای
بههمیننامازآرتورمیلرنمایشنامهنویسمعروف
آمریکایی بود ،توانســت برای بار دوم اسکار را به
خانه ببرد .قهرمان نهمیــن فیلم بلند فرهادی
اســت که در شــیراز و با حضور امیر جدیدی،
محسن تنابنده ،فرشــته صدرعرفایی ،سارینا
فرهادی و جمعی دیگر از بازیگران فیلمبرداری

شــد .قهرمان یک فیلم بــا درونمایه معمایی
اســت اما همانطور که در گــزارش ورایتی هم
بدان اشاره شده ،هنوز کسی داستان این فیلم را
نمیداند .از منظر برخی فعاالن حوزه فرهنگ و
سینما ،اهمیت فیلمبرداری قهرمان در شیراز
از آن رو است که چهره کارگردانی بینالمللی با
شهری که نماد فرهنگ و هنر ایران است ،پیوند
میخورد؛ از سویی دیگر ،فیلمسازی فرهادی در
ایران ،اقبال جهانی را برای ارجگذاری به آثارش
افزایش میدهد ،این را میتوان از فیلمهایی که
تاکنون برای آنها نامزد شده یا جایزه برده است،
دریافت.گفتهمیشودفیلمنامهقهرمانبهاندازه
جدایی نادر از سیمین فرهادی تاثیرگذار خواهد
بود .کنفرانس مطبوعاتی اعالم فیلم های حاضر
در جشــنواره کن پیشتر به دلیل حجم باالی
فیلمهایی که برای شرکت در این جشنواره ثبت
نام کرده بودند یک هفته بــه تعویق افتاد و از۲۷
مه ( ۶خرداد  )۱۴۰۰به پنجشنبه ( ۱۳خرداد)
موکول شــد .هفتادوچهارمین دوره جشنواره
سینماییکنطبقاعالمقبلیدرروزششمژوئیه
( ۱۵تیر  )۱۴۰۰با اکران جهانی فیلم موزیکال

آنتازلئوسکاراکسبابازیآدامدرایوروماریون
کوتیارافتتاحمیشود.
ازداستان«قهرمان»
اصغرفرهادیچهمیدانیم؟
کمپانی فرانســوی «ممنتو» خالصه ای از
داســتان فیلم «قهرمان» جدیدترین ســاخته
اصغر فرهادی را منتشر کرد .پس از معرفی فیلم
«قهرمان» بــه عنوان یکــی از فیلمهای بخش
رقابتی هفتاد وچهارمین جشــنواره فیلم کن،
کمپانیفرانسوی«ممنتو»کهپخشبینالمللی
و مسئولیت اکران این فیلم در فرانسه را بر عهده
دارد ،در وبســایتش خالصه ای کوتاه از داستان
نهمین ساخته بلند اصغر فرهادی منتشر کرد.

جایزه پس از درگذشت؛

علیانصاریان ،بهترین بازیگر مرد جشنواره بلغارستانشد

علیانصاریان،بازیکنسابقتیمهایپرسپولیسواستقالل
کهچندیپیشبهدلیلابتالبهکرونادرگذشت،جایزهبهترین
بازیگر مرد جشنواره ویآیزد بلغارستان را به دلیل بازی در
فیلم «کولبرف» بدست آورد .علی انصاریان در چندین فیلم
سینماییوسریالتلویزیونیبازیکردهبود.فیلم«کولبرف»
به کارگردانی میالد منصوری و تهیهکنندگی ســید روحاهلل
حســینی لرگانی دو جایزه بهترین بازیگر مرد برای زندهیاد

علیانصاریان و بهترین فیلمبرداری برای مهدی رضایی را از
جشنواره ویآیزد بلغارســتان دریافت کرد .مراسم اهدای
جوایزبهبرندگاندرتاریخیازدهمدسامبرسال ۲۰۲۱درشهر
صوفیه برگزار میشود« .کولبرف» در این جشنواره در شش
بخشبهترینفیلمنامه(میالدمنصوری)،بهترینکارگردانی
(میالدمنصوری)،بهترینفیلم(سیدروحاهللحسینیلرگانی)،
بهترینبازیگری(زندهیادعلیانصاریان)،بهترینفیلمبرداری

فیلم«قهرمان»بامدتزماندوساعتو ۷دقیقه،
دربارهشخصیتیبهنامرحیماستکهبهدلیلعدم
توانایی در پرداخت بدهی اش در زندان به سر می
برد اماطیدوروزمرخصیدرتالشاست،شاکی
خود را با پرداخت بخشی از بدهی متقاعد به پس
گرفتن شکایت خود کند ،اما اتفاقات آنگونه که
برنامهریزیشدهپیشنمیرود.
مجلهسینمایایتالیا()Cinematografo
نیزخالصهداستانیدرباره«قهرمان»منتشرکرده
و در بخشی از شماره جدید خود که به فیلم های
مهمجشنوارهکنپرداخته،آوردهاست«:قهرمان،
فیلم جدید اصفر فرهادی کارگردان ایرانی برنده
دو جایزه اسکار است .داســتان این فیلم درباره

(مهدی رضایــی) ،بهترین بازیگری (مهتــاب ثروتی) نامزد
دریافت جایزه شــده بود« .کولبرف» اولین فیلم بلند میالد
منصوری است که پیش از این سابقه ساخت پنج فیلم کوتاه
به نامهای «میم»« ،شــکالت»« ،اگزیت»« ،مستر کلینر» و
«سربست» و همچنین دستیاری کارگردان در سریالهایی
مانند علیالبــدل و پایتخت پنج را در کارنامــهی خود دارد.
منصوریبرایفیلمکوتاه«سربست»عقابطالییجشنواره
سینماتوگراف آسیا و ســه جایزه کارگردانی ،فیلمبرداری،
طراحی صحنه و گریم را ازجشــنواره بینالمللی فیلمهای
مستقل برزیل دریافت کرده است .بازیگران فیلم عبارتند از:
حسینسلیمانی،حسینمهری،دنیزمتوسلی،مهتابثروتی،

مردی است که به دلیل بدهی در زندان است اما
وقتی آزاد می شود ،متوجه می شودنامزدش یک
کیفپرازپولپیداکرده،اماتصمیممیگیردازاین
پولاستفادهنکند.زمانیکهخبرایناقدامانسان
دوستانهاودرشهرمیپیچد،بهچهرهایشناخته
شدهتبدیلمیشود واهالیشهربرایکمکبهاو
دستبهکارمیشوندو»...
استودیوآمازونحقپخشفیلم«قهرمان»را
درآمریکادراختیارداردوکمپانیفرانسویممنتو
پیکچرز ،تهیهکنندگیو فروشبینالمللی فیلم
«قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانسه
نیز اکران خواهد کرد .همچنین کمپانی «الکی
رد» فیلم جدید فرهادی را در ایتالیا اکران خواهد
کرد .فیلم «قهرمان» بــه عنوان یکی از ۲۴فیلم
بخش رقابتی اصلی هفتاد و چهارمین جشنواره
فیلم کن با آثاری از کارگردانان سرشناسی چون
«وس اندرسون»« ،نانی مورتی»« ،شین بیکر»،
«فرانســوا اوزون»« ،پل ورهوفن» و «شان پن»
برای کســب نخل طالی بهتریــن فیلم رقابت
میکند .هفتادوچهارمیندورهجشنوارهکناز۶
تا ۱۷جوالی ( ۱۵تا ۲۶تیر) و با حضور «اسپایک
لی» کارگردان آمریکایی به عنوان رئیس هیات
داوران بخش رقابتی به صورت حضوری برگزار
خواهدشد.

چیا بابامیری ،علی فراســتی ،آرتین امجدی ،با حضور پیام
احمدینیاوباهنرمندیزندهیادعلیانصاریان.

ذبیحاهللمحمدی،هنرمندونقاشخودآموخته
لرستانی در  ۸۰ســالگی درگذشــت .به گزارش
هنرآنالین ،ذبیحاهلل محمدی نقاش خودآموخته،
 ۱۳خرداد ۱۴۰۰درگذشت .محمدی سال۱۳۲۰
درروستایمالعاشورشهرستانالیگودرزلرستانبه
دنیاآمد.اونقاشیراازسنینپایینآغازکردواگرچه
نتوانستبیشازدوسالدرسبخواند،امابهتشویق
پدر به خواندن شاهنامه و قرآن روی آورد و سپس
داستانهایشاهنامهرابرایخانوادهواهالیروستا
میخواند.رفتهرفتهتحتتأثیرنقاشیقهوهخانهای
ونقاشیایرانی،نقاشیکشیدنراآغازکرد.اوقرآن،
شاهنامه ،اسکندرنامه ،خمسه نظامی و ...را حفظ
کرده بود و موضوعات نقاشــیهایش نیز برگرفته
از همین کتابها بود .نخستین نمایشگاه انفرادی
ذبیحاهلل محمدی مهرمــاه  ۹۶در خانه هنرمندان
ایران برگزار شــد .این هنرمند خودآموخته زمانی
که ۷۶سال داشــت درباره فعالیتهای خود گفته
بود :از زمانی که به خاطر دارم همواره به فکر نقاشی
کردن هستم و با این که مشاغل مختلفی را پشت
سر گذاشتهام اما نقاشی را رها نکردهام .هر روز که از
خواب بیدار میشوم پس از نماز و صبحانه شروع به
کارمیکنموتاشبهمچنانمشغولنقاشیهستم.
او که در دوران کودکی از هر وسیلهای مانند زغال و
روغنسوخته چراغ برای نقاشــی کردن استفاده
میکرد،درسالهایاخیربااستفادهازخودکارهای
رنگی به نقاشی میپرداخت .در سالهای گذشتـه
با انتشار نقاشیهای محمدی ،آثارش به بسیاری از
گالریهاونمایشگاههایداخلیوخارجیراهیافت
و مورد توجه قرار گرفت .آثار او در چند نمایشــگاه
گروهی حضور داشت و نمایشگاه انفرادی آثارش
درگالریدلگشابرگزارشد.همچنیناواخرسال۹۹
اثری از ذبیحاهلل محمدی در نمایشگاهی با عنوان
«روز نو ،موج نو» به کیوریتــوری فریدون آو که در
سایتبونامزبرپاشدهبودحضورداشت.

گردشگری

سایت موزه پردیس پارسه
راهاندازی شد

کشــف«دروازه شهر پارســه» طی یک دهه
فعالیت مشــترک باستانشناســان ایتالیایی و
ایرانی در پارسه تخت جمشید ،و باعث شد سایت
موزه پردیس پارسه برای شناســاندن بهتر این
دروازه و آشــکار ســاختن زوایای این کشف در
تختجمشید راهاندازی شود.
به گزارش ایرنا ،معاون میراث فرهنگی وزارت
میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
در این زمینه گفت :ســایت موزه پردیس پارسه
به توســعه اقتصاد فرهنگی و ایجــاد ارتباطات
فرهنگی کمک شــایانی خواهد کــرد و توزیع
مناســب گردشــگران را در این منطقه فراهم
میکند .طالبیان اضافه کرد :در حقیقت دروازه
کشف شده در پارســه که پس از فتح بابل توسط
کوروش و برای نزدیکی اقوام و ارتباط بین ایران
و بینالنهرین باستان بنا شــده است ،به عنوان
قدیمیترین دروازه شــهر محسوب میشود و با
کشف و بازسازی این مجموعه تحولی بزرگ در
باستانشناسی ،تاریخ و فرهنگ به وجود میآید.
ســایت موزه دروازه پردیس پارسه در نتیجه
یک دهه کاوشهــای باستانشناســی هیأت
مشــترک ایرانــی -ایتالیایی در پارســه تخت
جمشــید و در چارچوب پروژه «از کاخ تا شهر»
در بهار  ۱۴۰۰افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.

