ادب وهنر

عرضه سریال «دندون طال» میرباقری از  2روز دیگر

تاثیر توافق هستهای بر رفتار فستیوال زوریخ با سینمای ایران

یکشنبه
 11مردادماه1394
شماره 3206

مینی سریال «دندون طال» اثری از داوود میرباقری از  12مرداد ماه وارد بازار شبکه
نمایش خانگی میشود و پس از آن نیز تا پایان مجموعه هر  10روز یکبار پخش
خواهد شد .در هر قسمت ،بخش هایی از پشت صحنه نیز به نمایش درمیآید.
همچنین در قسمتهای ابتدایی ،مراسم رونمایی از این مجموعه که  31تیر ماه با
حضور عوامل ،هنرمندان و اهالی رسانه برگزار شد نیز گنجانده شده است.

بعد از قرارداد هستهای دولت اوباما با ایران ،فستیوال فیلم زوریخ نیز ایران را به
عنوان کشور مهمان بخش دیدگاه جهان نوی خود انتخاب کرد.فستیوال زوریخ در
بیانیهای اعالم کرد :فیلمسازان ایرانی این وظیفه را بر عهده گرفتند تا به شیوهای
هوشمندانه و سرگرمکننده درباره موضوعهای مختلف و حتی برخی خط قرمزها،
سوال کنند و با آنها روبهرو شوند.
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برای سالروز تولد محمود دولت آبادی؛

اخبار
واکنش وزارت ارشاد به شکایت درویش به
دیوان عدالت اداری
به دنبال متوقف شدن نمایش فیلم سینمایی رستاخیز؛ احمدرضا درویش
(کارگردان این فیلم) از وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و
خواستار رسیدگی به حق خود شد.
حسین نوش آبادی (سخنگوی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی) در گفتگو با ایلنا؛ با
اشاره به شکایت احمدرضا درویش گفت :وزارت ارشاد نسبت به اکران فیلمهایی که مجوز
ساخت و نمایش دارد؛ خود را متعهد میداند و درباره فیلم رستاخیز نیز این کار صورت
گرفت .اما زمانی که فیلم اکران شد برخی از بزرگان و مراجع نگرانیهایی درباره نمایش
چهرههای شخصیتهای مقدس ابراز کردند و ما نیز با احترام به این نظرات تصمیم
گرفتیم اکران این فیلم فع ً
ال تعلیق شود واصال بحث توقیف یا تعطیلی فیلم در بین نیست.
وی ادامه داد :اینکه به دیوان عدالت اداری شکایت شده و اعالم شده ارشاد فیلم را متوقف
کرده؛ درست نیست بلکه فیلم تعلیق شده است و شخص علی جنتی وزیر ارشاد نیز
معتقد است که فیلم میتواند اکران شود اما باید روی چهره حضرت عباس (ع) نور تابانده
شود.نوش آبادی افزود :لذا وزارت ارشاد شخصاً مانع اکران فیلم نشده و ما اکران فیلم را
تعلیق کردیم تا این مشکالت برطرف شود و فیلم مجدد اکران شود.

نظر سعید آقاخانی درباره عطاران ،تنابنده و مدیری؛

دلم برای ساعت خوش تنگ شده است

سعید آقاخانی میگوید رضا عطاران ،محسن تنابنده و مهران مدیری در
زمینه طنز همچنان حرفهای زیادی برای گفتن دارند.
به گزارش خبرآنالین ،سعید آقاخانی که با بازی در فیلم «خداحافظی طوالنی» توانست
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم سال گذشته را به دست بیاورد این روزها شاهد اکران این
فیلم است .او درباره «ساعت خوش»گفته است« :دلم برایش تنگ شده است .وقتی به
آن فکر میکنم فضای دوستداشتنیی بود .دلم برای آن فضا تنگ میشود ولی راستش
را بخواهید االن احساس میکنم که دیگر روحیهاش را ندارم .االن هم دوست دارم کار
کمدی انجام بدهم اما نه به آن سبک و سیاق چون دیگر در حال و فضایش نیستم .او
در پاسخ به این پرسش که نظرش درباره رضا عطاران ،مهران مدیری و محسن تنابنده
چیست نیز گفته است« :هر کارهایشان درجه یک است .سالهاست که رضا عطاران
و مهران مدیری کار میکنند و  ۲۰سال است که مردم برای کارهای آنها سر و دست
میشکنند و این نشان میدهد که کارهایش خوب است ».او که خود سابقه کارگردانی
سریالهای تلویزیونی را دارد درباره جنس طنز این سه نفر نیز میگوید« :رضا و محسن
جنس طنزشان شبیه هم است .رضا یک کاراکتر بیخیال و شل و وارفتهای از خودش
ساخته که مردم این کاراکتر را دوست دارند و رسیدن به این سابقه کار طنزش کمتر
است اما محسن هم فوقالعاده خالق و درجه یک است .مثال موقعیتهای بینظیری که
در پایتخت ایجاد و خیلی کاراکترهای خوبی خلق کرده است .مهران مدیری هم هر کاری
میسازد به حدی تیپهای جذابی دارد که مردم شیفته آن میشوند».

 73بازیگر بهترین فیلم تاریخ سینما را انتخاب کردند
 73ستاره سینما در نظرسنجی مجله تایم آوت نیویورک فیلم «توتسی» به
کارگردانیسیدنیپوالکرابهعنوانبهترینفیلمتاریخسینماانتخابکردند.
به گزارش گاردین ،داستین هافمن در این فیلم کمدی که سال  1982ساخته شد،
نقش بازیگری به نام مایکل دورسی را ایفاء میکند که کارگزارش به او میگوید به خاطر
رفتارش هیچکس حاضر به همکاری با او نیست .مایکل برای اینکه ثابت کند حرف
کارگزارش درست نیست تصمیم میگیرد با پوشیدن لباس زنانه و تغییر نام نقش مدیر
یک بیمارستان در یک مجموعه تلویزیونی را به عهده بگیرد«.توتسی» در نهایت شگفتی
در فهرست بازیگران باالتر از «پدرخوانده» به کارگردانی فرانسیس فورد کوپوال قرار
گرفت« .پدرخوانده» فیلم دوم شد و «پدرخوانده قسمت  »2در رده ششم قرار گرفت.
از دیگر شگفتیهای این فهرست قرار گرفتن درام «زنی تحت تأثیر» به کارگردانی جان
کاساوتیس در رده سوم و «شبهای بوگی» به کارگردانی پل تامس اندرسن در رده هشتم
است« .سینما پارادیزو» ساخته جوزپه تورناتوره فیلم چهارم شد و «کشتن یک مرغ مقلد»
به کارگردانی رابرت مالیگان رده پنجم جدول را به خود اختصاص داد« .آنی هال» وودی
آلن فیلم هفتم شد و «کفشهای قرمز» مایکل پوئل و امریک پرسبرگر و «راننده تاکسی»
مارتین اسکورسیزی به ترتیب نهم و دهم شدند.در نظرسنجی مجله تایم آوت نیویورک
بازیگرانی چون ژولیت بینوش ،کیلیان مورفی ،نینا هاس ،سارا پولی ،جوانا گلیسن ،مایکل
سی .هال ،ریز احمد ،اندی سرکیس ،لیلی تیلور ،مایکل شین ،آدام بالدوین ،بیل هیدر،
سام رایلی ،سیلیا امری ،بری الرسن ،آنتونی مکی ،هیلی جوئل آزمنت و رابین لورد تیلور
شرکت کردند.نتایج به دست آمده از نظرسنجی مجله تایم آوت نیویورک کام ً
ال متفاوت با
نظرسنجی اخیر بیبیسی از  62منتقد سینما در سراسر دنیاست.

کدام آثار ادبیات معاصر به زبان عربی ترجمه شدهاند؟
مهمترین آثار ادبی معاصر فارسی که به زبان عربی ترجمه و منتشر شدهاند 57
کتاب است که به نظر میرسد آثار فروغ فرخزاد و جاللآل احمد بیشترین آثار
ترجمهای شاعران و نویسندگان ایرانی به زبان عربی را شامل میشوند.
به گزارش ایسنا ،از گذشتههای دور تا به حال ترجمه سهم مهمی در انتقال فرهنگ،
هنر ،اندیشه ،آیین و رسوم و مذهب مردم جوامع مختلف به یکدیگر داشته است .در طول
تاریخ ایران و ایرانیان نیز همچون دیگر جوامع سهم قابل توجهی در ترجمه آثار خود به
دیگر زبانها و بالعکس داشته است.یکی از دورههایی که ایرانیان بیشترین بهرهگیری را از
ظرفیت زبان عربی داشتند ،به دوره پس از ورود اسالم به ایران برمیگردد.در این رابطه از
محمدعلی آذرشب ،نویسنده و مترجم ادبیات عرب خواسته شد تا فهرستی از آثار ادبی
معاصر ایرانیان که به زبان عربی ترجمه شده تهیه کند ،که این مترجم در نهایت فهرست
 57اثر ادبی را معرفی کرد.در این فهرست آثار برخی از شاعران و نویسندگان ایرانی مثل
جال ل آلاحمد ،صادق هدایت ،فروغ فرخزاد ،بهرام بیضایی ،اسماعیل فصیح و غالمحسین
ساعدی بسامد باالتری نسبت به بقیه آثار ترجمه شده به زبانی عربی دارند.

صابر ابر و یک موقعیت انسانی تلخ
صابر ابر نمایشگاه چیدمان و اجرای خود را با مفهوم گمگشتگی و گمشدگان
افتتاح کرد.
احسان رسولاف  -مدیر گالری محسن  -درباره برپایی نمایشگاه «از مردم استمداد
میکنم» گفت :ایده برپایی این نمایشگاه از طرف خود صابر ابر مطرح شد .او از سال
گذشته براساس عالقهای که داشت به جمعآوری آگهیهای گمشدگان دهه  40در
روزنامهها پرداخت و حتی برای تکمیل مجموعهاش به آرشیو تلویزیون و فایلهای صوتی
هم مراجعه کرد که در برخی موارد موفق به یافتن آنچه میخواست نشد .با این حال ،با
کسانی که در آن زمان آن آگهیهای را میخواندند ،از جمله خانم ژاله علو و همکارانش
صحبت کرد.او ادامه داد :دغدغه این نمایشگاه ،گمشدگی و گمگشتگی است .ایده ما این
بود که همه ما گمشدهایم و گمشده تنها به کسی که از خانهاش رفته و دیگر برنگشته
اطالق نمیشود .ما او را گم کردهایم و هم خودمان گم شدهایم .این موقعیت انسانی
تلخ در غالب یک نمایشگاه عکس ،چیدمان و پرفورمنس بهنمایش گذاشته شده است.

روزگار سپری شده شوالیه سالخورده ادبیات ما
گروه ادب و هنر -احمد جهان بین؛ محمود دولت آبادی
نامدارترین نویسنده ایرانی است که همچنان می نویسد
و ایرانیان چشم انتظار و امیدوارند که بالخره نوبل ادبیات
به نام این نویسنده بزرگ رقم بخورد .دهم مرداد مصادف
است با هفتادو پنجمین سالگشت تولد این نویسنده توانا،
به همین مناسبت مروری داریم بر کارنامه درخشان شوالیه
ادبیات ایران.
زندگی نامه
محمود دولت آبادی در دهم مرداد ماه سال  1319در دولت آباد
سبزوار چشم به جهان گشود.دوران کودکی دولت آبادی مصادف
است با زمان جنگ جهانی دوم که فقر و ناخوشی و به دنبال آن
 ،اقتدار روس ها بر ایران را به همراه داشت .در فقر آن سالها
محمود از مدرسه رفتن بازماند و به کار پرداخت؛ از کار روى زمین
و چوپانى گرفته تا پادویى کفاشى ،صاف کردن میخهاى کج و
بعد وردستى پدر و برادرها در کارگاه تخت گیوهکشى .مدتى هم
شاگرد دوچرخه سازى شد .بعد در یک کارخانه پنبه پاککنى
کار کرد تا به کار در سلمانى رسید که تا سالیان دراز ،در مواقع
اضطرار ممر معاشش شد .محمود  ،در اوان نوجوانی بیمار شد و
ی معالجه به مشهد رفت و پس از آن به همراه پدر و مادرش
برا 
عازم عتبات عالیات گردید.او پس از بازگشت ،به صورت موقت در
تهران اقامت گزید و مدت یکسال در تهران ماند و در طی ایام
اقامت در تهران فعالیتهای گوناگون،از جمله کار در چاپخانه و
حروفچینی را تجربه کرد.
دولت آبادی و تئاتر
یک سال بعد دوباره به سبزوار بازگشت و در سال  ۱۳۳۷با
ی عازم مشهد
ف استخدام درارتش و ورود به آموزشگاه گروهبان 
هد 
شد .خودش اظهارمیکند که در این سفر با پدیدهای به نام"تئاتر"
آشنا گردیده و مدتی بعد به مطالعه آثار چخوف و هدایت روی
ن ساعدی آشنا شد.
آورد .دولتآبادی در سال  ۱۳۴۶با غالمحسی 
ن رابطه را با اداره تئاتر وزارت فرهنگ
ساعدی در این ایام بهتری 
و هنر داشت و نمایشنامههایش توسط این وزارتخانه خریداری و
به وسیله گروههای مختلف اداره تئاتر اجرا میشد .او از طریق
رابطه با ساعدی به عنوان بازیگر در خدمت تشکیالت اداره تئاتر
وزارت فرهنگ و هنر درآمد .دولتآبادی در ابتدا حدود یکسال
به صورت تئوریک و عملی تئاتر میخواند .سپس در «شبهای
سفید» اثر داستایوسکی و چند نمایش دیگر روی صحنه میرود
و با پیوستن به گروه هنر ملی ،در تئاتر قوام مییابد .بازی در
نمایش «شهر طالیی» نوشته عباس جوانمرد و «قصه طلسم و
حریر و ماهیگیر» نوشته علی حاتمی« ،ضیافت و عروسکها»
نوشته بهرام بیضایی و نمایشهایی دیگر نقش ایفاء میکند و
گاه در کارگردانی نیز خود را میآزماید .او در فیلم گاو – فیلم
فاخر اواخر دههی چهل سینمای ایران – به کارگردانی داریوش
مهرجویی نیز بازی میکند .در سال  ۵۳مهین اسکویی ،کارگردان
تئاتر از او دعوت میکند تا در نمایشنامه «در اعماق» اثر ماکسیم
گورکی بازی کند .نمایشنامه «تنگنا»  ،1349توسط انتشارات رز و
انتشارات پیوند؛ و نمایشنامه "ققنوس"  ، 1361توسط نشر چشمه
نیز نمایشنامههایی هستند که تاکنون به قلم دولتآبادی به چاپ

چهره روز

رسیدهاند .دولتآبادی در اسفند  ۵۳روی صحنه تئاتر بازداشت
ی او از
میشود و مدت دو سال را در زندان میگذراند .این جدای 
تئاتر اما همیشگی میشود و او پس از سال  ۵۳دیگر هیچگاه
بهطور جدی به تاثر و سینما بازنمیگردد.
محمود دولت آبادی و بازیگری
در سال  ۱۳۳۹به شوق نام نویسى در کالس تئاتر آناهیتا دوباره
به تهران آمد و در تکاپو برای یافتن شغل تازه ،گذارش به "تئاتر
پارس" در خیابان اللهزار افتاد  .و به عنوان عامل پشت صحنه
ل مسیر زندگی او را تغییر داد و او
تئاتر استخدام شد.این شغ 
بهتدریج به سایر حرفههای تئاتر عالقمند شد و عالوه بر آنکه به
ن اعالم برنامه،
عنوان کنترلچی فعالیت میکرد ،سمتهایی چو 
دکلماتوری و سوفلوری را هم به عهده گرفت .به خاطر گذشتن از
موعد نام نویسى کالس ،ناگزیر به تئاتر پارس در الله زار مىرود
و اعالم کننده برنامهها مىشود  .وی میگوید که در همین زمان
ن جوانههای نویسندگی بر شاخسار جانش شکوفه زده و
نخستی 
نمایشنامه»تنگنا»را در همین ایام نوشته است .سوابق بازیگری
محمود دولت آبادی عبارتند از « :شبهای سفید « داستایوسكی،
« قرعه برای مرگ « واهه كاچا « ،اینس مندو « تانیا « ،نگاهی از پل
« آرتور میلر« ،شهر طالیی» نوشته عباس جوانمرد« ،قصه طلسم
و حریر و ماهیگیر» نوشته علی حاتمی« ،ضیافت و عروسکها»

نوشته بهرام بیضایی ،سه نمایشنامه پیوسته «مرگ در پاییز»
نوشته اکبر رادی« ،تامارزوها» نوشته نصرت نویدی« ،راشومون»
که کارگردانی آن را بعدها خود به عهده گرفت« ،حادثه درویشی»
نوشته آرتور میلر با کارگردانی ناصر رحمانی نژاد« ،چهرههای
سیمون ماشار» اثر برشت با کارگردانی مشترک محسن یلفانی و
سعید سلطان پور« ،در اعماق» اثر ماکسیم به کارگردانی مهین
اسکویی و نقش کوتاهی در فیلم « گاو « داریوش مهرجویی.
نویسندگی محمود دولت آبادی
دولت آبادی در سال  ۱۳۴۵با احمد شاملو آشنا شد .در کنار
ن آثارش را
بازیگری ،کار نویسندگی را نیز آغاز کرد و نخستی 
ی اسکویی به عنوان نشریه
در مجله آناهیتا-که با همت مصطف 
ارگان و ناشر آثار و افکار گروه"آناهیتا"انتشار مییافت چاپ کرد.
ن ساعدی آشنا شد .ساعدی در این
در سال  ۱۳۴۶با غالمحسی 
ن رابطه را با اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر داشت و
ایام بهتری 
کلیه نمایشنامههایش توسط این وزارتخانه خریداری و به وسیله
گروههای مختلف اداره تئاتر اجرا میشد .او از طریق رابطه با
ساعدی به عنوان بازیگر در خدمت تشکیالت اداره تئاتر وزارت
فرهنگ و هنر در آمد.
آثار محمود دولت آبادی در زبانهای دیگر
« گاوارهبان « در سال  ۱۳۵۸به زبان آلمانی  " ،هجرت سلیمان

" به زبان سوئدی در سال ۱۳۵۹و به زبان چینی در سال " ،۱۳۶۹
مرد " به زبان فرانسه در سال  " ،۱۳۶۳ادبار " به زبان انگلیسی در
سال  " ،۱۳۷۰جای خالی سلوچ " در سال  ۱۳۷۳به زبان فرانسه
و در سال  ۱۳۷۹به زبان عربی ترجمه شد .هم چنین کلیدر در
سالهای  ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۶به آلمانی ترجمه شده است.
ادبیات اقلیمی و رئالیسم اجتماعی
در تاریخ ادبیات داستانی ایران ،تحوالت اجتماعی و فرهنگی
همچون اصالحات ارضی ،طرح مساله غرب زدگی و بازگشت
به زندگی ساده و ملی ،منجر به تقویت و بروز فضای ادبیات
روستایی و اقلیمی در دهه  ۱۳۴۰شد .در این فضا ،محمود
دولتآبادی با نگاهی نو به زندگی روستایی ،تصویری متفاوت از
روستانشینان را در دورهای از تاریخ نشان داد که ارزشهای ادبی
و تاریخی این آثار ،سهمی مهم در تکامل رمان ایرانی ایجاد
داشت .به عبارت دیگر دولتآبادی در داستانهایش به مسایل
و مشکالت اجتماعی میپردازد .او زندگی را میشناسد و از
جنس زندگی مینویسد و آدمهای داستانهایش را میشناسد.
او ریشهی شخصیتهای داستانهایش را در مهمترین
واقعیتهای اجتماعی دوران مینشاند و دیدگاه معترضانه
خود را به نمایش میگذارد .دلبستگی او به فضای روستایی و
عناصر و ارزشهای حاکم بر آن و اعتراض با هجمههای بنیانسوز
کارکردهای اجتماعی آن ،تم اصلی همه آثار او محسوب
میشود .دولتآبادی بیش از آنکه فضای داستان را مورد توجه
قرار دهد به پیشبرد ماجرا و درونکاوی شخصیتهای داستان
میپردازد .از نظر شیوه شخصیتپردازی ،او پیرو رئالیستهای
قرن نوزدهم اروپاست و هنگام ورود شخصیتها به داستان،
شرح کاملی از ظاهر جسمی و پیشینه زندگی شخصیت ارایه
میدهد و پس از آن است که درون شخصیتها را میکاود.
شخصیتهای داستانی او با حفظ فردیت خود ،در متن کشاکش
اجتماعی شناخته میشوند .گاه در رمان ده جلدی و سه هزار
صفحهیی «کلیدر» ،او میکوشد در نگاهی حماسی به انسان،
دوران حقیرپروری از تاریخ معاصر را مورد توجه قرار دهد .در
برخی رمانهایش مانند «باشبیرو» گاهی خواننده نمیتواند
تمام انگیزههای شخصیت اصلی را دریابد و صحنهها با چنان
شتابی حرکت مییابند که بسیاری از آدمها ناشناخته میمانند.
دولتآبادی با نگاهی جامعهشناسانه ،شخصیتهای داستانش را
در کشاکش اجتماع بررسی میکند و از اینرو ،آثار او روایتگر
حافظهی تاریخی مردمانی از سرزمین ایران محسوب میشود.
آثاری که همگی و هریک در بخشی زبان فرهنگ و حال
مردمان این سرزمین و بیش از همه فرهنگی است که او از
آن برخاسته است؛ زبانی غنی و قوی که زمان و مکان بخشی
از تاریخ ایران در رمانهایی همچون رمان سه جلدی «روزگار
سپری شدهی مردم سالخورده» را نیز به تصویر میکشد و زبانی
سرشار از توصیفهای زیبا و هوشمندانه و ظریفی که از وصف
چهرهها گرفته تا وصف اوضاع و شرایط یک شهر و روستا بیانگر
قوت کالم اوست ،کالمی که به خوبی در پیوند میان تاریخ و
فرهنگ و ادبیات خالق نیرومند اثرهایی با فضاهایی ایرانی است
که ارزش خواندن داستانهای او را دو چندان میکند.

تاکید تنابنده بر رعایت هنجارهای شبکههای اجتماعی

آتیال پسیانی «باغ آلبالو» را به تئاتر شهر میآورد

«لطفا لبخند بزنید» با کامبیز درمبخش!

محسن تنابنده دربارهی حضور هنرمندان در شبکههای اجتماعی،
خاطرنشان کرد :شبکههای اجتماعی شخصی نیستند ،پس هنرمندان باید
شرایط اخالقی را در این فضاها رعایت کنند.
این بازیگر ،نویسنده و کارگردان ،درباره اینکه یک هنرمند چقدر به رعایت
قوانین حاکم بر فضاهای اجتماعی موظف است؟ توضیح داد :از آنجا که شبکههای
اجتماعی فضایی شخصی محسوب نمیشوند ،طبیعی است که مثال اگر هنرمندان در
ایسنتاگرام فعالیت کنند ،حجم زیادی از افراد ،عکسها و مطالب آنها را بینند ،بخوانند
و راجع به آنها اظهار نظر کنند .پس طبیعی است شما که در نظامی زندگی میکنید
که قوانینش را هم میدانید ،نباید از آن شرایط عدول کنید.تنابنده که کارگردانی فیلم
گینس را عهدهدار بوده ،در ادامهی همین بحث بیان کرد :من نمیدانم چه حدودی
برای هنرمندان در فضاهای اجتماعی در نظر گرفته شده است ،اما طبیعتا هنرمند
به عنوان فردی که حداقل چهار نفر او را میشناسند و احتمال دارد مردم از او الگو
بگیرند ،مسلما باید شرایط اخالقی فضاهای مجازی را رعایت کند.

آتیال پسیانی مهر ماه امسال نمایش «باغ آلبالو» را در تاالر «چهارسو» تئاتر
شهر به صحنه میبرد.
این نمایش سال گذشته در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و قرار
است از  22مهر ماه امسال به صحنه برود« .باغ آلبالو» یکی از مشهورترین آثار انتوان
چخوف نمایشنامهنویس نامدار روسی است که با دراماتورژی محمد چرمشیر و به
عنوان کاری از گروه تئاتر «بازی» اجرا خواهد شد.این نمایش در جشنواره تئاتر فجر
با بازی بهاره رهنما ،سحر دولتشاهی ،رامین ناصرنصیر ،فاطمه نقوی ،نگار عابدی،
سروناز نانکلی ،ستاره پسیانی ،خسرو پسیانی ،مهدی صدر ،رو ح اهلل حقگوی لسان،
نوید جهانزاده و آتیال پسیانی اجرا شد.این بازیگر تئاتر همچنین بزودی با نمایش
«کالیگوال» روی صحنه میرود و در کنار بازیگران دیگری مانند صابر ابر ،سعید
چنگیزیان و  ...به ایفای نقش بپردازد.این نمایش از نیمه دوم مرداد ماه با کارگردانی
همایون غنیزاده در سالن تازه تاسیس «هما» اجرا میشود.همایون غنیزاده پیش از
این هم این نمایش را در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرده بود.

کامبیز درمبخش از نمایشگاه عکس و کاریکاتور خود با عنوان «لطفا
لبخند بزنید» سخن گفت و بیان کرد که در عکس ها نگاه تازه ای را
نمایش داده است.
کامبیز درمبخش کاریکاتوریست و طراح پیشکسوت ،گفت :مشغول فعالیت
برای نمایشگاه هایی هستم که در پاییز و زمستان خواهم داشت و اولین آنها
 ۲۷شهریور در گالری «راه ابریشم» واقع در بلوار کشاورز برپا خواهد شد .وی
ادامه داد :در این نمایشگاه مجموعهای از عکسهای من برای اولین بار به نمایش
درمی آید و در کنار آنها نیز طرح ها و کاریکاتورهایی درباره هنر عکاسی و عکاس
دارم .درمبخش یادآور شد :من عکاس نیستم و این عکس ها حاصل نگاه یک
طراح و کاریکاتوریست است و فکر می کنم از این حیث نگاه تازه ای دارد .این
هنرمند گرافیست عنوان کرد :در این نمایشگاه حدود  ۳۰اثر کاریکاتور و  ۳۰تا
 ۴۰عکس وجود دارد که در مدت دو هفته به نمایش درمی آید و ممکن است
تا سه هفته هم طول بکشد.

آشنایی با صنعت سینمای جهان؛

امپراتوری فاکس قرن بیستم
استودیو فیلمسازی فاکس قرن بیستم با تاریخی طوالنی و اوج
و فرودهای فراوان سهمی مهم و تاثیری انکارناپذیر در تاریخ
سینمای جهان و شهرتی به سزا به عنوان یکی از بزرگترین
مجموعه های فیلمسازی جهان دارد .در حقیقت فاکس قرن
بیستم یکی دیگر از « »Six Majorیا شش ابرکمپانی فیلمسازی
جهان به حساب می آید .استودیو فیلمسازی فاکس قرن بیستم
« »Twentieth Century Foxشاخه ای از کمپانی فاکس
« »Fox Incو در مالکیت غول رسانه ای جهان یعنی کمپانی
نیوز « »News Coبه مدیریت راپرت مرداک افسانه ای است.
آنها تولید برخی از موفق ترین فیلم های تاریخ سینما چون آوای
موسیقی ( )۱۹۶۵که در ایران با نام «اشک ها و لبخندها» معروف
شد و پخش فیلم های رکوردشکنی مانند «جنگ ستارگان»
( )۱۹۷۷را در لیست پرافتخار خود دارند و با ایجاد شاخه های
دیگری مثل استودیوهای انیمشین سازی و محصوالت خانگی،
نفوذ خود را در صنعت سرگرمی بیش از پیش گسترش داده اند.
آغاز کار  -ویلیام فاکس «»William Fox
سال  ۱۹۰۴میالدی ویلیام فاکس ،مهاجر  ۲۵ساله مجاری تبار
اولین سینمای خود را در نیویورک بنا نهاد .سینماهایی که آن
سال ها به نام « »Nickelodeonsشناخته می شدند؛ فرمی از

سینماهای اولیه و ابتدایی که مشتریان با پرداخت یک سکه پنج
سنتی که در آمریکا به نام نیکل شناخته می شود می توانستند
فیلم های عموما کوتاه تماشا کنند .طی دو سال و بعد از فراهم
کردن مقدمات ،ویلیام فاکس در سال  ،۱۹۱۵کمپانی تولید و
پخش «فیلم فاکس» را در کالیفرنیای آمریکا راه انداخت؛ جایی
که فکر می کرد آب و هوای معتدلش بهترین مکان برای ساخت
فیلم های سینمایی است .در عرض  ۱۰سال کمپانی فاکس در
نقاط مختلف کالیفرنیا جا به جا شد تا در نهایت در سال  ۱۹۲۵با
خرید زمینی به وسعت یک میلیون مترمربع در هالیوود کمپانی را
به خانه دائمی خود منتقل کرد .فاکس در آن زمان کمپانی بزرگی
بود و کنترل بیش از  ۵۰۰سالن سینما را بر عهده داشت ،اما
مدیران جدید خیلی زود فهمیدند کمپانی با وجود ابعاد بزرگش
قادر نیست به تنهایی سرپا بایستد و شرایط به گونه ای پیش رفت
که در بهار  ۱۹۳۵با کمپانی مستقل قدرتمندی به نام قرن بیستم
« » Twentieth Century Picturesادغام شد.
پیدایش قرن بیستم «»Twentieth Century Pictures
سال  ۱۹۳۳داریل زانوک « »Darryl F. Zanuckمدیر سابق
تولید کمپانی برادران وارنر با پیوستن به ژوزف شنک مرد قدرتمند
سینما  -کسی که او را مسبب رشد ستاره هایی چون مرلین مونرو

می دانند  -و رییس موسسه یونایتد آرتیست ،کمپانی قرن بیستم را
بنا نهادند.این کمپانی از همان اول بسیار موفق عمل کرد و در عرض
 ۱۸ماه ۱۸ ،فیلم تولید کرد .فیلم هایی چون عشق های چلینی
( ،)۱۹۳۴خاندان روتچیلد ( )۱۹۳۴و بینوایان ( )۱۹۳۵که دو فیلم
آخر هر دو نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم سال شدند.در  ۱۹۳۵و
با پیوستن این کمپانی موفق به کمپانی بزرگ فاکس که عمال در
ورشکستگی به سر می برد یک ترکیب قدرتمند به نام «استودیو
فیلمسازی فاکس قرن بیستم» شکل گرفت و زانوک به عنوان مدیر
عامل بر صندلی ریاست آن تکیه زد.آن ها خیلی زود با ساخت دو
فیلم خود را متمایز کردند؛ فیلم خوشه های خشم ( )۱۹۴۰به
کارگردانی جان فورد ،بر اساس رمانی به همین نام نوشته جان
اشتاین بک که برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد و دره من
چه سر سبز بود ( )۱۹۴۱باز هم به کارگردانی جان فورد که برنده ۵
جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد .فیلمی
که در سال  ۲۰۰۵بر اساس انتخاب نشریه «بریتیش فیلم» جزو
برترین فیلمهای تاریخ اسکار قرار گرفت ،چرا که این فیلم رقبایی
چون همشهری کین و شاهین مالت را از دور رقابت خارج کرد.
اما نقطه اوج این سال ها فیلمی بود با عنوان همه چیز درباره ایو
( )۱۹۵۰که تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت و در ۱۴

رشته نامزد و در  ۶بخش برنده جایزه اسکار شد .رکوردی بی نظیر
که تا سال  ۱۹۹۷و حضور فیلم «تایتانیک» شکسته نشد .همچنین
این فیلم تا به امروز تنها فیلم در تاریخ سینماست که چهار بازیگر
زن آن نامزد دریافت جایزه اسکار شده اند.
چالش های دهه ۵۰
با ظهور تلویزیون در اوایل دهه  ۵۰فروغ خورشید موفقیت
هالیوود رو به غروب رفت .حضور تماشاچیان در سالن های سینما
افت محسوسی پیدا کرد و به دنبال آن تولیدات سینمایی کاهش
یافت و فاکس قرن بیستم نیز به مانند سایر استودیوها دیگر از
پس قراردادهای انحصاری با ستارگان سینما و کارگردان های
شاخص برنمی آمد.در  ۱۹۵۳کمپانی فاکس قرن بیستم یک ابداع
منحصر به فرد روانه صنعت سینما کرد .تکنیک فیلمبرداری با
لنزهای واید سینمااسکوپ که نسبت تصویری نزدیک به دو برابر
فرمت های قبلی داشت .آنها با تشویق صاحبان سینما و سیستم
های پاداشی آنها را تشویق به نوسازی تجهیزات پخش خود و
پشتیبانی از این فرمت جدید کردند .ابتکار آنها با این استدالل که
با این سیستم جدید می توان به جنگ تلویزیون رفت به سرعت
توسط سایر استودیوهای بزرگ هالیوود مثل دیزنی ،برادران وارنر
و متروگلدن مایر مورد استفاده قرار گرفت.

