هر سازی ،رنگی دارد
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اجالس پیرغالمان سال آینده در اصفهان برگزار میشود

یک هنرمند نقاشــی گفــت :آوایی کــه از تابلوها
برمیخیزد ،رابطه بین رنگ هــا و فرمهایی که روی
تابلو قــراردارد را بازگو می کنــد وهرتابلو یک نوای
جداگانه مخصوص خود دارد و قابل کوک شدن است
و می توان آواها را تغییر داد.
پژمان تدین که دراین باره با ایسنا گفت و گو می کرد،
اظهار داشت :نمایشــگاه نوای نقاشی ،نمایشگاهی
است که رابطه بین نقاشی و موسیقی را به مخاطب

خود نشان میدهد و روی اکثر کارها سیم قرار دارد؛
چرا که بیننــده میتواند تابلو را لمــس کند و روی
سیمها دست بکشد و صدایی که از نقاشی میشنود
را حس کند.
آواها با موضوع و سبک نقاشی درارتباط است .بعضی
از نقاشیها مینیمال هستند وصدای برخاسته ازآن
هم مینیمال است؛ بعضی ازکارها سنتی هستند که
نوای آنها نیز سنتی است.

به بهانه اکران فیلم «امکان مینا» در سینما ساحل اصفهان

جای اخالق در سینمای ایران کجاست

فراخوان
نمایشگاه عکس خدمات شهری
را در فضای باز ببینید
نسل فردا
گروه اصفهان

نمایشگاه عکســی با عنوان «خدمات شهری» در
خیابان چهاباغ روبهروی خیابان شیخ بهایی برپاشده
است.
مسیح مساوات هنرمند عکاس این مجموعه در این
خصوص اظهار داشــت :تعداد  20عکس با موضوع
خدمات شهری برای نخستین بار به صورت عمومی و
در فضای باز به نمایش گذاشته شده اند.
وی افزود :ایــن آثار با محوریــت کارگران خدمات
شهری عکاســی شــده اند که در دو بخش شامل
کارگران فضای سبز و کارگران نظافت شهری خلق
شــده اند .این هنرمند عکاس ضمن اشاره به اینکه
دیده شــدن این گروه جامعه و زحمات و تالش آنها
علت انتخاب موضوع کارگران خدمات شهری برای
او بوده است ،گفت :بســیاری از خدمات این قشر از
اجتماع دیده نمی شود و آنها از امکانات بسیار اندکی
حتی در هنگام کار برخوردارند.مســاوات ادامه داد:
عکس های ارائه شده ،به صورت سیاه و سفید هستند
و تنها کارگران یعنی اشخاص مورد نظر من در آثار
به دلیل اینکه قصد داشــتم از زمینه مجزا شــوند،
به صورت رنگــی دیده می شــوند؛به عبارت دیگر،
کارگران فضای سبز با لباس سبز و کارگران نظافت
شهر با لباس نارنجی دیده می شوند و زمینه کار ،سیاه
و سفید است.مسیح مساوات نصریح کرد :برای تهیه
این عکس ها از بهمن ماه سال جاری فعالیت خودم را
آغاز کردم و تا اردیبهشت ماه ادامه یافت.
عالقهمندان می توانند نمایشــگاه عکس «خدمات
شهری» را تا ســاعت  20پنج شــنبه  8مهرماه در
خیابان چهارباغ ،خیابان شــیح بهایــی ،روبهروی
مجسمه شیخ بهایی ببینند.

نســل فردا  :پانزدهمین اجالس بینالمللی پیرغالمان و
خادمانحسینیبراساسهماهنگیهاییکهانجامشدهاست
سال آینده به میزبانی اصفهان برگزار میشود .گویا براساس
تفاهمنامههایی که انجام شده است و بنابر اعالم خبر رییس
چهاردهمین دوره اجالس پیرغالمان و خادمان حســینی
سال آینده این اجالس در شهر اصفهان برگزار میشود .در
چهاردهمین دوره اجالس پیرغالمان و خادمان حسینی۷۰۰
مداح از سراسر کشور در شهر بندرعباس حضور دارند که در

این اجالس نشستها و کارگروههای علمی برگزار میشود و
مداحان به مرثیه و مدیحهخوانی میپردازند.
گفتنی اســت این اجالس ،به منظور تجلیــل از خادمان و
پیرغالمان حسینی هر سال در یک استان برگزار میشود .بد
نیست بدانید در این دوره از اجالس که اخیرا به کار خود پایان
داد ،مداحانی از کشورهای نیجریه ،افغانستان ،عراق ،ترکیه،
هندوستان،پاکستان،قطر،لبنانوعلماییازجامع هالمصطفی
حضور دارند.
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علی رفیعیوردنجانی
گروه اصفهان

«امکانمینا»ساختهکمالتبریزیفیلمیلوسومتجاوزاست.اینفیلم
کهدرهمهابعادسینماییمیتواندحرفیبرایگفتنداشتهباشد،بادر
نظرگرفتنیکسوژهوتعلیقنابهجایآندرداستانتمامیتعرضیدرامرازیر
سوالمیبردوهیچپرسشیرادرزمانمناسبمطرحنمیکند.ازکمالتبریزی
وسبکفیلمسازیاشبعیداستچنیننگاهرفتارگریزینسبتبهتعهدوبرای

بررسی عملکرد دراماتیک فیلم
فیلم به تنهایی روایتگر داستان عاشقانه ای
در یک بازه زمانی مهم اســت که می تواند مخاطب
را دچار چالش عمیق احساســی کند  ،اما مســئله
فیلمساز با چنین قصه هایی تبدیل به مسئله مخاطب
با فیلم می شود  ،منظور اینکه من نمی توانم عشق
و خیانت را در یک قاب تصور کنم و اگر قرار اســت
هیچ کدام از این دو پدیده اجتماعی در قصه شکل
نگیرد ،پس اصال بهتر است که روایت نشود،اما از حق
نگذریم و از ویژگی های مثبت ،چنین روایتهایی
بنویسیم .در نگاه اول مخاطب با خود می گوید که
یک قصه عاشــقانه در یک دوره تاریخی مناســب

روایت می شود که قابل تحمل و تا حدودی جذاب
اســت ،اما ادامه قصه ،این چرخش  180درجه ای
به وجودآمــده را دچار تنزل اخالقــی می کند ،به
راستی جای اخالق در ســینمای ایران کجاست ؟
اینکه نویسنده ای فیلم نامه ای را با هر عنوانی مورد
پردازش قرار دهد و کارگردان بنا به سلیقه شخصی
موضــوع را انتخاب کند ،یک امــر کامال مضحک و
خندهدار است  .اولین وظیفه هنری کارگردان تعیین
جایگاه اخالق در آثار سینمایی است  .اگر برای اخالق
سینما ارزش گذاری نشود ،مخاطب های سینمای ما
همچنان هیچ بازده مثبتی از آثار به نمایش درآمده
روی این پرده هــای به اصطالح نقــره ای دریافت

خانه نشینان خانه مطبوعات معرفی شدند

نسل فردا :هیئت مدیره جدیــد خانه مطبوعات و خبرنگاران
استان اصفهان با برگزاری انتخابات ،مشخص شد.
منصور گلنــاری در دور جدید انتخابات هیئــت مدیره خانه
مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت :خانه مطبوعات اصفهان
اولین تشکل صنفی کشــور پس از انقالب اسالمی بود و الزمه

نمیکنند  .عملکرد دراماتیک فیلم از آنجایی اهمیت
پیدا می کند که هیچ شخصیتی قصه را تا پایان رها
نمی کند و همه کاراکترها به روایت تاثیرگذار خود
ادامه می دهند  .این ویژگی یکی از دســتاوردهایی
اســت که کمال تبریزی پس از ساخت آثار متعدد
در سینما و تلوزیون به دست آورده  ،حتی می توان
گفت شیوه روایت بین روایت تلوزیونی و سینمایی
قرار دارد؛ چرا که همچنــان وظیفه دوربین در این
فیلم نامشخص است .
وقوع یک حادثه و چرایی آن در داستان
داستان نویســی به عقیده من سخت ترین
کار دنیاست؛ چرا که نویسنده باید جهانی قابل باور
و منطقی را با تخیالت خــود خلق کند که عالوه بر
آن تاثیر گذار هم باشــد  .اما موضوعی که برای این

بقای هر تشکل صنفی همدلی و همکاری اهالی رسانه است.
مدیر ســابق خانه مطبوعات اســتان اصفهان از اعضای خانه
خواست نگذارند جناح بندیهای سیاســی بر رویه و عملکرد
آنها تاثیر بگذارد و اضافه کرد :با توجه به اینکه هویت خبرنگار
و روزنامهنگار اینگونه است که میل به مسائل سیاسی دارد ،اما
نباید بگذارد که روحیه سیاسی سبب خط مشی سیاسی شود.
وی با ابراز خرســندی از اینکه جمع قابل توجهــی امروز در

زندگیمشترک،آنهمتابهایناندازهسادهلوحانهوخشونتآمیزکهمیتواند
مخاطب را از بدنه سینما جدا کند  .مینا ساداتی در این فیلم نشان می دهد که
بازیگرتوانمندیاستومنازدیدیکمخاطبمیتوانمنمرهقابلقبولیبهوی
بدهم  ،میالد کی مرام هم بد نیست؛ اما همچنان بهترین خودش را به ما نشان
نداده  است.

فیلم طرح می کنم این اســت که آیا فیلم براساس
منطق جلو می رود یا درگیر رویکردهای اجتماعی
بازه زمانی خود است  .من فکر می کنم که همچنان
فیلم ساز در توهم است و هنوز نتوانسته مرزی بین
سعادت و راه های رســیدن به خدا را برای مخاطب
مشخص کند  .فیلم ساز ما هنوز متقلب و بحرانزده
عمل می کنــد و همین باعث می شــود که مینای
تبریزی هیچ امکانی برای تماشــای بیشتر از سوی
مخاطبین نداشته باشــد  .ای کاش این طور نبود و
تبریزی با تجربه ما چنــان کارگردانی می کرد که
مخاطب را وارد قصه کند؛ نه اینکــه از مخاطب به
عنوان ابزاری برای پیشــبرد مولفه های دراماتیک
استفاده کند  .بزرگترین مولفه دراماتیک در قصه
تبریزی دیالوگ های آن اســت  ،دیالوگ به خودی

انتخابات حضور بههم رساندند ،ادامه داد :خالف سایر دورهها
این دوره با استقبال خوبی از کاندیداها و اعضا مواجه شدیم.
وی گفت :عده قلیلی می گویند خانــه مطبوعات برای ما چه
کرد که باید گفت خانه از جمع بسیاری از خبرنگاران تشکیل
شده است و الزم است گفته شــود خود خبرنگاران برای خود
چه کردند!
گفتنی اســت ،در دور جدیــد انتخابات هیئــت مدیره خانه

خود کاربرد نوشتاری چندانی ندارد ،بلکه باید طرز
بیان بازیگر به گونه ای باشــد که دیالوگ تبدیل به
مولفه در داستان شــود  .در این فیلم خوشبختانه
کارگردان وظیفه خــود را به خوبی انجــام داده و
دیالوگ هــا را براســاس موقعیت هــای مکانی و
موضوعی از زبان راوی تغییر می دهد که شاید این
گزینه کالس درسی برای جوانان جویای نام در این
عرصه باشد  .اما سینما جای عرض اندام و شعارهای
اجتماعی نیست  ،ســینما یعنی تصویرهای در هم
شکننده  .خوشبختانه ســینما از حالت انزواطلبی
خارج شده و مرزی میان سینمای خصوصی و دولتی
تعیین کننده تصمیم ها نیست  .امید می رود نسل
فردا سینما را آنطور که هست روایت کنند ،نه آنطور
که تا به اینجا دیده اند .

مطبوعات اســتان اصفهان ،زهره والی پــور  ۶۹رأی ،مهرداد
خرســندی با  ۶۷رأی در بخش نمایندگان مدیران مسئول و
امیر اکبری با  ۷۳رأی ،صادق  ۴۶رأی ،حمید راستی  ۴۳رأی،
نفیسه یزدانی  ۴۰رأی در بخش نماینده روزنامه نگاران و محمد
قلمکاریان با  ۵۲رأی در بخش نماینده سرپرستی ها و منوچهر
احدی بــا  ۷۲رأی و محمدرضا محرابی بــا  ۴۶رأی در بخش
بازرس ها انتخاب و برگزیده شدند.

