
امیر راد : 
شکل گیری انجمن صنفی 

هنرمندان نقاش اقدام مهمی بود

رئیس انجمن هنرمندان نقــاش ایران گفت: 
شکل گیری انجمن صنفی هنرمندان نقاش ایران 
یکی از کارهای مهم است که انجام شد و برای تامین 
امنیت شغلی هنرمندان بسیار اهمیت دارد. امیر راد 
رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران در گفت وگو با 
هنرآنالین درباره فعالیت های این انجمن در سال 
۹۹ و دوران شــیوع بیماری کرونا گفت: از آنجا که 
متوسط سن اعضا رو به کاهش است و غالب اعضای 
جدید، نسل جوان هنرمندان هستند و به تبع آن 
ارتباط بیشتری با فضاهای مجازی و بستر وب دارند، 
پیش از آغاز همه گیری بیمــاری کرونا حرکت به 
سوی فضای مجازی و تمرکز فعالیت ها بر بستر وب 
در انجمن برنامه ریزی شد. راد درباره تجربه دیدن 
تابلوی نقاشی در فضای مجازی گفت: طبیعی است 
که مواجهه با اثر نقاشی در فضای مجازی مانند تجربه 
رودررویی با اثر نقاشــی در فضای فیزیکی نیست. 
زمانی که یک نمایشگاه به صورت حضوری برگزار 
می شــود به جز خود اثر نقاشی، فضای نمایشگاه و 
ارتباطات میان افراد نیز بر مخاطب تاثیرگذار است، 
اما چنین ویژگی هایی در فضای مجازی در دسترس 
نیست، بلکه ویژگی هایی دیگری نمود پیدا می کنند. 
به عنوان مثال مخاطب می تواند در هر زمان و مکانی 
با آثار مواجه شود و فضا و ارتباطی شخصی را حول 
یک اثر یا مجموعه آثار شکل دهد. یا این که تعداد 
مخاطبان نمایشگاه مجازی به هیچ رو با مخاطبان 
فضای فیزیکی قابل مقایسه نیست و با توجه به عدم 
محدودیت زمانی و نبود مختصات محدود کننده 
مکان، یک نمایشــگاه مجازی می تواند به صورت 
نامحدودی مخاطب رو به افزایش داشــته باشد. 
بنابراین در نمایشگاه های مجازی برخی از ویژگی ها 
از دســت می رود اما ویژگی هــای دیگری نمایان 
می شود. نمایشگاه فیزیکی و مجازی تجربه هایی 
گوناگون هســتند که ویژگی های متفاوتی دارند 
و بهتر است با هم مقایسه نشــوند. او درباره اعطای 
نشان های مانا و مانی به هنرمندان گفت: در سال ۹۸ 
و همزمان با جشن بیست سالگی انجمن هنرمندان 
نقاش ایران برای اولین  بار این نشان ها اهدا شد و مقرر 
است در پایان آذرماه هر سال رویداد بزرگ اعطای 
نشان عالی با عنوان مانا و نشان افتخار با عنوان مانی 

برگزار شود.

کتاِب »زیر و بم سه تارنوازی« 
منتشر شد 

کتــاِب »زیــر و بم 
سه تارنوازی« با رویکردی 
تخصصی بــه مباحث 
متنوعی درباره نوازندگی 
ســه تار نوشــته جعفر 
صالحی منتشــر شد. به 
گزارش ایلنا، کتاِب »زیر 
و بم سه تارنوازی« نوشته 

جعفر صالحی توسط انتشارات هنر موسیقی منتشر 
شــد. این کتاب با رویکردی تخصصی به مباحث 

متنوعی درباره نوازندگی سه تار پرداخته است.
نویسنده در بخشی از مقدمه این کتاب نوشته 
است: »به انضمام سؤال هایی که هنرجویان نکته بینم 
در کالس می پرسیدند من را برآن داشت تا هر آنچه 
مکتوب شدنی و نوشتاری است را در کتابی مجزا از 
تمرین ها و درس های اجرایی، جمع آوری و تألیف 
و تدوین کنم تا مطالعه آن راهگشــای جویندگان 
هنر نوازندگی سه تار باشد و با مراجعه به آن، جواب 
سؤال های مهم و اساسی خود را بیابند و به همین 

دلیل نیز نام »زیر و بم سه تارنوازی« را بر آن نهادم. «
گفتنی اســت، جعفر صالحی کارشناس ارشد 
نوازندگی از دانشــکده موسیقی دانشــگاه هنر با 
سازهای تخصصی تار و سه تار )در مقاطع کارشناسی 

و کارشناسی ارشد( است.
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ســیروس الوند ژانر را قطعه ی گم 
شده این روزهای سینمای ما دانسته 
و معتقد اســت کاراکتر آنتاگونیست 
)خالفکار قهرمــان( امروز مورد توجه 

مخاطبان است.
سیروس الوند در گفتگو با خبرنگار 
ایلنا و در پاســخ به این پرسش که آیا 
امروزه در سینما ژانر وجود دارد، گفت: 
در دنیا هم دیگر ژانری با معنا و مفهوم 
گذشته وجود ندارد. ژانری که این روزها 
در سینمای دنیا بیشتر به آن پرداخته 
می شود ژانر علمی تخیلی است. ژانری 
که بیشتر اسپشیال افکت است و کار 
در استودیوها انجام می شود. یک نفر 
می آید و می خواهد دنیا را نجات دهد و 
کارگردان و فیلمساز هم درگیر انتخاب 
بازیگران مشهور نیستند بلکه بیشتر 
برای فضاهــا و امکانات خرج می کنند 
و درگیر تکنولوژی به جای اســتفاده 

تکنیک هستند.
وی ادامه داد: دیگر کمتر  یک درام دو 
نفره مثل فیلم  »شبی در رم« نمی بینیم؛ 
فیلم هایی که یک زن و مرد فیلمنامه را 
پیش می برند. درام در این نوع فیلم ها 
از اهمیت زیادی برخوردار است و این 
نوع فیلم ها بسیار کم خرج هم هستند.

الوند درباره موج نو سینمای هالیوود 
گفــت: از دهه ۷۰ که فیلمســازهای 
نیویورکی وارد عرصه سینما شدند مثل 
فرانسیس فورد کاپوال، اسکورسیزی و 
وودی آلن یک موج نو امریکایی درست 
شــد. البته در اواخر دهــه ۵۰ و اوایل 
دهه ۶۰ موج نو فرانســه و نئورئالیسم 
را در ایتالیا داشتیم. بعد از اینها موج نو 
در امریکا و از اوایل دهه ۷۰ شروع شد 
که اتفاقاً فیلم های پرفروشــی هم بود 
و مورد قبول منتقدان و مخاطبان نیز 
قرار گرفت. این سبک هم بعد از مدتی 
به تارانتینو و لوک بســون از فرانسه و 
تورناتوره ایتالیایی رسید و موج درست 
نکرد. هالیوود هم به ساخت فیلم های 

پرخرج و مرعوب کننده رو آورد.
کارگــردان فیلم »نفــس بریده« 
درباره ســینمای پس از انقالب گفت: 
در ســینمای بعد از انقالب چند ژانر 
جدید به سینمای ایران اضافه یا احیا 
شد. یکی از این ژانرها، ژانر دفاع مقدس 
بود. البته نمی توان ژانر دفاع مقدس را 
ژانر مستقل دانســت، چون فیلم های 
کمــدی و خانوادگی هــم در این ژانر 
ساخته شدند. مثاًل فیلم »لیلی با من 
اســت« را در چه ژانری می توان قرار 
داد؟ فیلمی که هم کمدی و هم جنگی 

است. خیلی از فیلم های دفاع مقدس ما 
فیلم های خانوادگی است و یا فیلم های 
حاتمی کیا غالبا فیلم های اجتماعی و 

سیاسی است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ژانرها ژانر 
اجتماعی خانوادگی بــود. هر موضوع 
اجتماعی اگر خوب ســاخته شــود و 
شــخصیت ها خوب موشکافی شوند، 
یک فیلم خوب اجتماعی خواهیم دید؛ 
اگر خوب واکاوی و موشــکافی نشود 
یک فیلم و سریال خانوادگی معمولی 
خواهیم دید، مثل خیلــی از  فیلم یا 
سریال هایی که در تلویزیون ساخته و 

پحش می شود.
این کارگردان اظهار کرد: اگر بتوانیم 
خانواده را خوب موشــکافی و موضوع 
را خوب بررسی کنیم، فیلم قطعاً یک 
فیلم اجتماعی خوب خواهد شد، چون 
خانــواده اصلی ترین بنیــان اجتماع 
است. می توان در فیلم های خانوادگی 
حرف های جامعه شناســانه ای زد که 
انگار حرف همــه خانواده ها و جامعه 

است.
وی اضافه کرد: بهترین فیلم های 
ما در این ژانر در دهه هفتاد ساخته شد 
که فیلم »دست های آلوده« هم که در 
نیمه های پایانی دهه هفتاد ساخته شد، 
جزو این فیلم ها بود. فیلمی که می توان 
گفت پلیسی است اما کشمکش های 
آنچنان پلیسی ندارد، چون یک سرقت 
انجام شــده و بیشــتر کالبدشناسی 
زندگی جوانان است. مهم ترین مسئله 
این فیلم این اســت که اینها خانواده 
ندارند و یا از خانواده جدا شده اند و انگار 
همین موضوع شروع آسیب پذیری این 

جوانان بوده است.
کارگردان فیلم »زن دوم« 

تصریح کرد: البته زندگی 
جدا از خانــواده در اروپا و 
آمریکا یــک امر طبیعی 
اســت. در آنجــا فرزندان 
بعد از ۱۸ سالگی از خانه 
می روند و زندگی مستقل 
دارنــد، امــا ایرانی ها از 
گذشته تا به امروز دوست 
نداشته اند که فرزندانشان 
تا وقتی که ازدواج کنند از 
خانه پدری بروند. وقتی 
که فرزندان از خانه جدا 

می شــوند یا به طور 
مســتقل زندگی 
می کنند دام های 

مختلفی در این 

راه برای آنها پهن می شــود. زندگی با 
خانواده خودش یک امنیت و مسئولیت 
برای جوانان ایجــاد می کند و وقتی 
که جدا می شوند این امنیت کمرنگ 
می شود و مسئولیت کنار می رود و در 
دنیایی رها می شوند که چندان هم آن 
را نمی شناسند و پر از مسئله و مشکل 
است. دقیقا آسیب ها  از همین نقطه و 

همین لحظه برای آنها آغاز می شود.
وی ادامــه داد: مــن در برخــی از 
فیلم هایــی که ســاختم مثل »هتل 
کارتــون«، »بــرگ برنــده« و حتی 
»مزاحم« سعی کردم به این موضوع 
اجتماعی بپردازم. »دست های آلوده« 
و »رستگاری در هشت و بیست دقیقه« 
و مشخصا »یک بار برای همیشه« به 

همین موضوع پرداخته است.
الوند با اشــاره به فیلم »یکبار برای 
همیشــه« بیان کرد: در فیلــم »یکبار 
برای همیشــه« دو موضوع اجتماعی و 
خانوادگی با هم گره خورده، یکی مسئله 
سقط جنین و دیگری مهاجرت که در آن 
زمان خیلی باب شده بود. این فیلم به این 
موضوع اشاره دارد که آیا یک فرد در مقابل 
یک برگه آزمایشگاه که وجود نطفه ای را 
خبر می دهد، با یک انسان سر و کار دارد و 
یا اینکه چون آن را ندیده  می تواند بگوید 

یک برگه کاغذ است و سقط جنین کند.

وی تاکید کــرد: حرف من در فیلم 
»یکبار برای همیشــه« این است که 
همان تکه کاغذ یک انسان است، چون 
نطفه زندگی و حیات دارد. کما اینکه 
مرد داستان تمام تالش خود را می کند 
تا این نطفه را از سر راه خود بردارد اما 
موفق نمی شود، انگار که آن نطفه  با این 
مرد می جنگد و در آخر او را شکســت 
می دهد و به دنیا می آیــد و به همین 
دلیل  این فیلم را با یک جنین شروع و با 

یک بچه به پایان رساندم.
کارگردان »یکبار برای همیشه« 
اذعان کرد:  این فیلم به جنگ زده هایی 
که در آن سال ها به اجبار به تهران آمده 
بودند نیز اشاره دارد. دختر قصه فیلم 
جنگ زده اســت و اصاًل وضعیت مالی 
خوبی ندارد اما همچنان به سرزمین و 
خاک و وطن خود ایمان و تعصب دارد. 
وقتی دکتر می گوید حیف چه آبادانی 
بود، می گوید هنوز هم هست. او معتقد 
به ماندن و بازسازی مناطق جنگ زده و 

بازسازی هویت خود بود.
وی ادامــه داد: موضــوع دیگری 
که فیلم به آن اشــاره کرده، موضوع 
مهاجرت بود که در دهه ۷۰ زیاد با آن 
سر و کار داشتیم. در آن دوران مهاجرت 
جوانان به ژاپن برای کار بسیار زیاد شده 
بود و در ژاپن به هر کاری تن می دادند 
چون ویزا هم احتیاج نبود، خیلی 
از نیروهای جوان ما در آن دوران 
به ژاپن عزیمت کردند. همه این 
مســائل را در یک فیلم و در یک 
قصه ســاده می خواستم بیان 
کنم. خیلی سناریوی سختی 
بود اما ارزش این را داشــت 
که زمان بگذارم تا بتوانم آن 
را درســت به اجرا درآورم 
و یک فیلــم خوب حاصل 

شود.
کارگــردان »فریاد زیر 
آب« درباره فیلم های که 
این سال ها در سینمای ما 
ساخته شده است، بیان 
کرد: امروز فیلم های ما 

ژانر خاصی ندارند، انگار ژانر در فیلم های 
ما گم شده است و نمی توان آنها را به ژانر 
خاصی در سینما نسبت داد و ارزیابی 
کرد. یک فیلم متعلق به هیچ  ژانر خاصی 
نیست و یا چند ژانر را می خواهد با هم 

داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی از ژانرها را هم 
به طور کلی در ایران نداریم مثال ما در 
ایران هیچ وقت ژانر وحشت نداشتیم، 
چند فیلم ترسناک داشتیم اما با چند 
فیلم نمی تــوان ژانر درســت کرد. در 
تاریخ سینمای ایران اگر فیلم های ژانر 
وحشت را در کنار هم بگذاریم جمعا ۱۰ 

فیلم نمی شود.
الوند عنوان کرد: متاسفانه فیلم های 
ژانر کمدی ما االن به فیلم های خنده دار 
تبدیل شــده اند که فقط می خواهند 
مخاطب را بخندانند و موقعیت ها هم 
خیلی موقعیت های ســطحی است و 
از فیلم فارسی های ۵۰ سال پیش هم 
عقب تر است. چندی پیش برای دیدن 
برخی فیلم ها و به اصرار دوستان به سالن 
سینما رفتم و فقط به خاطر رودربایستی 
بود که در سالن ماندم اما واقعا صحنه به 
صحنه توهین به مخاطب بود، اما مردم 
می خندیدند و فیلم ها هم فروش دارد، 
وقتی هم حرفــی می زنیم، می گویند 
مردم فیلم را دوست داشتند و خوب هم 

فروخته است.
وی تاکید کــرد: مردم بــه قدری 
گرفتاری دارند که دیگر دوست ندارند 
در سینما فیلم جدی ببیند، خودشان 
می دانند که فیلم مزخرف است. آنها به 
سالن سینما رفته اند تا دو ساعت فقط 
و هر طور که شده بخندند و به چیزی 
فکر نکنند. اگر قرار بود با فکر به دیدن 
فیلم بروند ۱۰ دقیقه هم آن را تحمل 

نمی کردند و سالن را ترک می کردند.
کارگردان »دست های آلوده« درباره 

فیلم هایی که شــخصیت منفی قصه 
قهرمان فیلم است، گفت: در اوایل دهه 
هشتاد »دست های آلوده« الگوی خیلی 
از فیلم ها شد و خیلی فیلم ها را دیدم که 
تقریباً مثل »دست های آلوده« ساخته 
شــده بودند در آن حــال و هوا و حتی 
پوســتر آنها هم کپی بود و این نشان 
می دهد که مردم این سبک فیلم ها را 
دوست دارند و برای دیدنش به سینما 

می روند.
وی اظهار کرد: موج نو فرانســه بر 
اســاس فرمول اینکه قهرمان داستان 
خالفکار بود، شــکل گرفت و مثال ژان 
پیر ملویل را به عنوان قهرمان جنایتکار 
می شناختند. از فیلم های شاخص این 
موج نو »از نفس افتاده« ژان لوک گدار 
است. در ایران هم دو فیلم با تاثیر از آن 
فیلم ساخته شده، یکی »تنگنا«ی امیر 
نادری و »صبح روز چهــارم« کامران 
شیردل است. در اینجا شخصیت اصلی 
یک خالفکار اســت اما به مرور مردم 
به خالفکار عالقه مند شــده و نگران او 
می شوند و دوست دارند که یک جوری 

از مهلکه فرار کند.

الونــد ادامه داد: قبــل از انقالب 
زمانی که آلن دلون بــه ایران آمده 
بود و من یک خبرنــگار جوان بودم، 
یک مصاحبه مطبوعاتــی با او انجام 
شــد که در این جلســه این پرسش 
از او شــد که چرا اینقدر نقش دزد و 
خالفکار بازی می کند و او جواب داد 
چون پلیس حوصله تماشاگر را سر 
می برد. هرگاه پلیس در فیلم حضور 
پیــدا می کند فیلم باید تمام شــود 
چون می خواهد قائلــه را ختم کند. 
یعنی دیگر نه صدایی، نه هیجانی و نه 
صحنه جذابی در فیلم وجود نخواهد 
داشت و این خالف آن چیزی است 
که ســینما و مخاطــب می خواهد. 
این دزد قصه است که فضا و هیجان 
ایجاد می کند و مخاطب می خواهد 
که در زمــات دیدن فیلــم هیجان 
داشته باشــد، ضد قهرمان دوست 
داشتنی در فیلم هیجان ایجاد کرده 

و مخاطب را با خود همراه می کند.
نویســنده و کارگــردان فیلــم 
»چهره« افزود: البتــه آلن دلون یک 
بار هم نقش پلیس بازی کرد در فیلمی 
با عنوان »یک پلیس« )Un flic( اما 
بازخورد خوبی نگرفــت و فهمید که 
مردم دوست ندارند آدم خوب و مثبت 

داستان باشد. 

آلن دلون آدم بــد را خوب جلوه 
می داد و مردم این را دوست داشتند. 
شروع این نوع شــخصیت پردازی از 
فیلم »ســامورایی« و »دایره سرخ« 
ژان پیر ملویل است و در آثار آن دهه 
فرانســه زیاد داریــم، فیلم هایی که 
شخصیت های اصلی خالفکار هستند 
اما به عنوان یک موجود انسانی به آنها 
نگاه شــده، که این خالفکار هم به هر 

حال یک انسان است.
وی در پایان بیان کرد: در جوامعی 
مانند کشــور ما که هفت تیرکشــی 
و آدم کشــی خیلی کم وجــود دارد، 
بایستی با بررســی و آسیب شناسی 
به این پرسش رســید کسی که پدر 
و مــادر و خانواده دارد چطــور به راه 
خالف کشیده می شود و همین چطور 
کشیده شــدن او به ســمت خالف 
موضوع یک فیلم است. اکنون هم اگر 
کار خوب و درستی در این زمینه و با 
این موضوع ساخته شود، هم می تواند 
فیلم خوبی باشــد و هم مــردم از آن 
اســتقبال خواهند کرد و تماشاگران 

را با خود همراه می کند.

سیروس الوند در مطرح کرد:

مردم به خالفکاران سینمایی عالقمندند 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

موسیقی

مردم به قدری گرفتاری 
دارند که دیگر دوست 

ندارند در سینما فیلم جدی 
ببیند، خودشان می دانند 

که فیلم مزخرف است. آنها 
به سالن سینما رفته اند تا 
دو ساعت فقط و هر طور 

که شده بخندند و به چیزی 
فکر نکنند

سیروس الوند ژانر را 
قطعه ی گم شده این 

روزهای سینمای ما دانسته 
و معتقد است کاراکتر 

آنتاگونیست )خالفکار 
قهرمان( امروز مورد توجه 

مخاطبان است
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